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ا،إهلى

اللّهعلىنزكيهولاكذلكنحسبه..الشهيدروحإلى

العبيديمحمدبنجاسمبنأحمد

والرضا"عليهاللّه"رحمة

بكويلحقنايتقبلكأنالثهنسأل

.الأردانالطاهرالتقيذاكالوجدانفيزلتلاأخيأحمد

الخزرجيمسعودبنعصام

nI!
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!ف!!

مةالمقلىَ

ورسولهعبدهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربّدلّهالحمد

يجدلمممناتبعهومنوصحابتهوذرّياتهأزواجهوعلىمحمد،نبينا

أجمعين...تسليمألأمرهوسلم،قضىمماحرجصدرهفي

وبعد:

أفراداًبهانمزالتيالراهنةالمرحلةلمعالمنظراًبدءذيبادى"

الإسلامية،الدينّيةالصلاتتربطناوجماعاتاَحاداً،ومجتمعات

منإنها..والإنسانئة،الحضازيةوالروابط،الاجتماعيةوالعلاقات

القويم،المنهجعنالهائلالانحرافإمكانيةمنوإنها،بمكانالتاريخ

دامغةوحقيقةساطعأ،دليلاًالمشاهدةفيكانمماالمستقيموالصراط

وعلى،التاريخفيقذراًدورأيلعبوناليهودوهم،الأمةتلكأنعلى

وصفحاته.عمرهأمد

لا،الجديدةبصفحتهماليهودأوالجديد،بالوجهإسرائيلبنو

ولا،السامريوأضلهم،العجلعبدواالذينسلفهمعنيختلفون

،..الخنازيروأخوالهمالقردةأعمامهمفكانالسبتفياعتدواالذين

عصوابماذلك؟مريمبنوعيسىداودلسانعلىلعنواالذينعنولا
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والمرسلين،الأنبياءقتلةوورثةحفدةصدقاًوهم،يعتدونوكانوا

والإلحاد،والفسادوالسبيالتيهأهل..،ورسلهاللّهعلىأمةوأجرأ

والمصلحين.الملائكةأعداءورثة

حقيقةنتدبرولانتمعنلاوجهلأسفهاًالأمةهذهمئلإن

نرىأنبمكانالغفلةمنإنهبل،..مناهجهاسيرومجريات،وجودها

الذينمثلأنوكيف،فنتعظ،..عليهاتجريكيفتعالىاللّهمقادير

وكيف،وغدأاليومأنفسهمهمبالأمسغيرهموظلمواأنفسهمظلموا

المجرمين.عاقبةتكونوكيف،المفسدينعاقبةستكون

عقيختلفونلافالأجداد،..اليوميهودهم،الأمسيهود

السخطأهلوهمالاصطفاء،وأدعياء،المختاريةأدعياءالأحفاد،

ولعنته.اللّهوغضب

صفراء،الوجوههيفالوجوه،..اليوميهودهم،الأمسيهود

الفسادوقحط،وعورةبهاومطبوع،الإنسانيةعقالمسخبهامحفور

اسمتحتتارةالأقنعةوانتحال،والتزييفوالخبث،العريض

والعلنيّة،السرّيةوالجمعيات،الماسونيةوالأخرى،الصهيونية

.هذاونحو،الخيرّيةوالمنتديات،والمؤسسات

بكلالنفوسهيفالنفوس،..اليوميهودهم،الأمسيهود

السماء،وشرع،الإلهيللنوروحسدها،وحقدهاوخبثها،،أهوائها

كماهي..والمصلحين،والمرسلينلأنبياءوا،والنبوات،والرسالات

كانتلوأمةلغيرها،سلامةتريدولالغيرها،خيراًتريدلاهي،
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وأوليدها،الأمترحمماقدرمنهاأنفقوالمابأيديهماللّهرحمةخزائن

أفراخه.العصفوريطعمماقدر

المْفسنفسهاهي،بالأمسالسماءمنمائدةاشتهمساالتيفالنفس

وضمائر،الشعوبحسابعلىمائدةالعالممنتجعلأناشتهتالتي

جمعتشتهيالتينفسهاوهي،العالموإرادات،الخيرةالأرواح

منهما،المقنطرةوالقناطير،والفضة،والذهب،والأموالالكنوز،

علىوبكنوزهمبهميخسفحتىوغداًواليومالأمسبيننفسهاهي

.الأهوءيجاريولايماريلاالذيالحقأيدي

عاقبةيعظهملالهمعياناًالبحرشقآيةيعظهالمالتيوالنفس

الشر.يعظهلاالخيريعظهلافالذي،المفسدينوخاتمة،المجرمين

ينجيهملابالأمسعدوهمهلاكوأراهماللّهأنجاهموالذين

فبالأمس،والعذابوالسخط،بهمالعاقبةأعداءهمسيُريبل،اليوم

وخُتِمَت،النبواتخُتمَتوقداليوممنهمفأين،نبيظهرانيهمبينكان

يا.لهمومخلصاًللسلامأميراًالدجالالمسيحفاخترعوا،الرسالات

مبكية.أضحوكةمنلها

تشتهيالعقولهيفالعقول،..اليوميهودهم،الأمسيهود

مزالقفيوالانزلاقوالمغامرةوالتهور،والانحلالوالإفساد،الفساد

شرعةولامنهجولارسالةولا،بدينيُقرُّونلاوالشهواتالشبهات

إلىبالعالمالانحطاطلتشتهي،والفلاخللصلاخمسلكولا،رحمانية

الاجتماعيوالرقي،والأخلاقالفضيلةعنالسحيقةالأغواردركات
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وتجتهد،الظلامفيتخططكانتكمازالتفلا،والحضاريالإنساني

والدجلطبعها،والخداعخُلقُها،فالمكروالنهار،الليلاَناءوتثابر

لها،شيمكلهاوالناقصةوالرذيلةالعريضوالفسادوالكذبوالتزييف

فرطأ.أمرهموكان،الصبغةوتغيرَّت،الفطرةانتكست

الأقلامنفسهاهيفالأقلام،..اليوميهودهم،الأمسيهود

اعتدوافالذين،..والعدلالميزانفيوبدلت،الكتابحرَّفتالتي

لمماأقلامهموسوّدت،رسالاتهوحرمة،تعالىاللّهحرمةعلى

الأقلامنفسهاهيبالأمس،سلطانأوبرهانأوحجةأواَيةبهاللّهينزِّل

كأشواككلاليبغدأوستجنيها،والعليقالأشواكزرعتالتياليوم

المصير.وبئسجهنمفيالسعدان

حرَّفتفبالأمس،واليومالأمسبينالأقلامهيالأقلام

الحقيقة،زيفُتَوبالأمس،التحريفذلكزركشتواليوم،الحقيقة

والطغان،السفهذلكضحيةتكونولن،التزييفذلكزينّتواليوم

جعلتالتيالأقلام.دربهمعلىسارومن،همإلاوالبهتانوالافتراء

،الخلاصمسيحالدجالتجعلأنتستبعدلاأيضأمسيحيَّأقورش

الحقيقة.معالموطمس

جنحفيعملتالتيالأقلامتلك..ظلمفماأباهأشبهومن

المسيح،إلهيةقضيةالنهاررابعةفيكتبتالتينفسهاهي،الظلام

الصليبية،الدعوةوعالميةوالتئليث،،الصلبعقيدةواخترعت

الرسالاتوبشارات،النبويةوالعهود،الإلهيةالوعودزيفأوأعطت
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والحروب،الصليبيةللحروبخططواالذينأنفسهموهموالأنبياء،

والسيالمعيةالاقمّصاديةوالأزماتالإثسانية،والكوارث،العالمية

،بالهندامإلاتختلفلانفس!اهي،الشعوبودمرت،والاجتماعية

الأستار،وتهتك،الحقائقكلفيهتنكشفالذياليوملم!يأتيالذي

.الأضواءوتسطع

فيتجريالتيفالروح،التاريخعبرالأدوارهيوالأدوار

بكلهي،هيالعووقفيتجريالتيوالدماءهي،هيالأجساد

الذيناليومهمبالأممسالعجلعبدوافالذينوخبثها،ونجسهادنسها

لهمويقيم،الهيكللهميبنيأنبعدليعبدوه،الدجالالمسيحينتظرون

.والرهبانالأحباربهاعلمطالماالتيالدولة

مناليومأنفسهمهم،قبلفماوأتباعهمالأنبياءاتهمواوالذين

.والإرهابالفساد،واتباعه!ي!اللّهرسولبيَّنهم

،الأخلاقهيفالأخلاق،..اليوميهودهمالأممس،يهود

الفسقي،بالغناءيسمىماأوالفسقي،الإنشادنشيدكتبوافالذين

هوليوود،بنواالذيناليومأنفسهمهم،وطبقوهبهوعملوابهواعتقدوا

الرقيقوتجارة،والجنسوالفسق،والرذيلةالدعارةللعالموصدروا

صعنعوهاالتيوعمالاتهممنشاَتهمعبروالمخدراتوالخمور،الأبيض

لذلك.

العلوبعدالأولالسبيوأن،..اليوميهودهم،الأممسيهود

إلىوأعادهم،قورشجاءهمحتىوهوانهذلّهاللّهأذاقهمالذيالأول

11
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فإن،لقدرهدافعولالقضائهرادلانافذاللّهقدروإن،عليهكانواما

علاماتهالذيالئانيعلوهمبعدآتأنهولازماًحتماًالئانيالسبي

نإحتىقورشيأتيلنالأمسليساليومولكن،العريضالفساد

بالمحيطمنتشراًالنوويةالترسانةيملكبقورشالسرابأوهمهم

وصواريخ،الطائراتوحاملات،المدمرةوالبارجات،الأطلسي

الذيالحجربهينطقالذياليومسيأتيلأنه؟..للقاراتعابرة

كرامة.ولاقورشويلعن،يلعنهم

عيسىمنيتمكنوالمفالذين،..اليوميهودهم،الأمسيهود

اضطهدواالذينأنفسهمهموحواريهأصحابهواضطهدوا،السلامعليه

الفكريالتحريفمنأعظماضطهادهموليس،اليومالمسيحية

يكونأنالسلامعليهمريمبنعيسىمنأرادواالذينحتىالعقائدي

لمصالحهم،والحامي،عنهموالمدافعاليهود،لآمالالممئل

المرتدةالمسيحيةمننالوايعلمواولم،بحقوقهموالمطالب

ويمئل،أهدافهميحققولما،يتمنونهلماويولوها،المعاصرة

يمثلداودسلالةمنيأتيهممَخلصاًملكاَّاخترعواأنبعدأغراضهم

المرتدةالمسيحيةفكانتسلطانهمويقيم،هيكلهمويبني،اليهودآمال

.يتفرجونعندمامنأىفيوهم،والضحيةوالجلادالقاضيهياليوم

أنظمةإيجادمنتمكنواالذين..اليوميهودهم،الأمسيهود

أنفسهمهم،والأمم،بالشعوبوالتنكيل،التجمسسوشبكات،القمع

وعالم،الشعوبلجماهيروالقمع،الإرهابأنظمةأوجدواالذين

12
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والمساواة،والديمقراطيةالحريةشعاراتتحتوعلانيةسرأالأمم

.الرلممالاتوتشويه،والكفرالإلحادونشروا،الفكريةوالحرية

فيهاوعاثت،بالأمسالمسيحيةاعتنقتالتياليهوديةالفئةوإن

فيهاوعاثت،المرتدةالمسيحيةاعتنقتالتياليومنفسهاهيالفساد،

برامجها،ولتنفيذنهارليلالعملعلىأتباعهاوروضتالفساد،

هيبالأمسفروما،واحدةلعملةوجهان،هيهيأهدافهاوتحقيق

ولاالأذنابهموالأذناب،اليومالباباهوبالأمسوالبابا،اليومروما

.فرق

الذينبالأمسالسلامعليهعيسىوصفهمالذينوالمسيحيون

،النبوةأدعياءيتبعوناليومأنفسهمهم،الكذبةالأنبياءيتبعون

الإلهتجسدعقيدةومووجي،الغفرانصكوكومانحي،والعصمة

والصلب.التثليثوعقيدة،المسيح،وألوهية

بالأمس،الرسول،القديس،بولساختطهاالتيالطريقفمعالم

القدسية،عليهاأضفتالمسيحيةأنإلا،اليومالطريقفينفسهاهي

بهم.المغررللاتباعوزخرفتها،الكنيسةبركةومنحتها

.الكلماتهيوالكلمات،الكتابهوفالكتاب

المسيحيينمنالمخلصونهم،بالأمسمنهموالمخلصون

عبدكاناليومومثله،المخلصالحواريبرتاباكانفبالأمس،اليوم

ولمالحقّعنيعمّوالمالذينالمخلصينمنوأخوتهمداودالأحد

دعوته.عنيصموا

13
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ونبؤاتفبشارات..،اليومالحقيقةهي،بالأمسالحقيقة

هيالسلامعليهماوعيسىموسىبهاجاءالتيوالرسالاتالكتب

الحقائق،وقلب،والتزييفالتحريفمنلهتعرضتماكلمع،هي

أقلاملهاشرعتوالتي،هيهيفيهاوالغورالحقيقةطمسوكمحاولة

المسلمينأقلامفيعنهاالنقابلكشف؟نبيلةصادقةمخلصة

تلكبجمعقمنابدورناوالذي،وأعلاممفكرين،والمسيحيين

لطالبي،لنخرجها؟كثيرمنوقليل،فيضمنغيضوهي،المسوّدات

تحتوجعلناها،الإرشادفيوصفحة،الدعوةفيمعلّمأودعاتهالحقّ

.."والنصارىاليهوداعترافاتضوءفيالمقدسةالكتب"نبؤاتاسم

والأهواءالظلماتمنالمتلاطمةاللججهذهوسطهادياًدليلاً

.والضلالات

كتابمنمنتقاةكانتبالقليلةليستحصيلةأنعلىالتنبيهوأود

علىبالتذييلاجتهدتوقد،أيوبسعيدلمؤلفه"الدجال"المسيح

،الأخرىالمصادرمنمنتقىالكتابفيشرطناعلىكانماكتاباته

وردكما!محمدالقيمةودراستهداود،الأحدعبددراساتوأهمها

شواهد،عنعبارةهو،بالجملةوالكتاب،والنصارىاليهودكتبفي

بألسنوالنصارىاليهودألسنةعلىوردتواعترافات،وحقائق

أهلها.منشاهدوشهد،ودعاتهمفقهائهموبأقلام،علمائهم

وشفاههم،القومبلسانتكونأنأسلموالبينّة،أقومالحجّةوإن

يكونلاحتىوالشحناء،والبغضاء،والتكلفالتحاملعنبعيداً

i%
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وتقوم،مهربللمغرنهماولا،مخلصللمنازعولا،سبيلللمطعن

يقضىمنويقضي،ببينةيحيامنليحياغايتهالأمرويبلغ،الحجة

المخلصين.وليوهو،القصدوراءمنواللّه،عليها

النبويةالسئةمنحديثأو،قرآنمنآيةأذكرلاأنوتعمدت

المحمدية.

والدعاةالمفكرينبأقلاموردتكماكاملةالحجةتكونوأن

للعدلوتحقيقأ؟الانحيازلوهمدفعأ؟والمسيحييناليهودمن،المصلحين

فالحجة،ويقصدونهالحقيريدونوللذين،..الميزانوإقامة،والإنصاف

دونأمةليعذباللّهكانوما،المطهرةوالسنةالقرآنفيوأقوموأسلمأبين

،..ونذارتهبشارتهويبلغ،رسالتهعنهيؤديرسولأفيهميبعثأن

الثهختمبه،ءلمجي!محمدنبينااللّهرسولوالأصفياءالأنبياءآخروكان

بينالمنيروالسراج،النذيرالبشيروإنه،الرسالاتختموبرسالته،النبوات

للعالمينالكاملةالشاملةوالرحمة،التامةالنعمةصمانه،الساعةيدي

ينًادِفيشلَنِمغَيزَاَيَتتغِ)وَمَن(\9:!راناَل!أ!سْلَضُاَضَدَأللًهِاَلذِدىو)إِنً

نمكنلاأنعلينا[AO:عمرانأآل4اَلًخَسِرينَمِنَاَلْاخِرَةِوَهُوَفِىمِئهُيُقبَلَفَلَن

مسلمولكلوذرارينا،وأنفسناديننامنوالمفسدينالمجرمين

لنايريدلامنالناسمنأنأذكرأنأودومؤمنةومؤمن،ومسلمة

والحسد،منهمالحقدهذايزيدنالاأنفعلينا،الإيمانولاالإسلام

ونذعن،بهنشركلاربأبه،بالإسلامالتمسكإلاودينناعلينا،منهم

معهنتخذولا،الأمثاللهنضربولا،وحدهونعبده،لهونستسلم

لهيكنولميولدولميلدلمصمدفردأحد،واحدوالشركاء،الأنداد
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ونصح،الأمانةوأدى،الرسالةبلَّغأميناً،صادقاًنبياًوبهأحد،كفواً

ومماتنا،حياتنافيرسالتهنرضى،ونطيعهنتبعهالغُمةوكشف،الأمة

فينجدلافينا،وحكمهوقضاءه،وأفعالناوأعمالنا،وأمورناومعالثشا

ومنبعدستورنا،القرآنوبهتسليماً،لهونسلِّم،منهحرجاًأنفسنا

الذيوالملجأ،نسلكالذيالطريقهوفالإسلاموشرعتنا،منهجنا

والحبل،السلامةوشواطىء،الأمانوبر،النجاةوسفينة،إليهنأوي

ولا،عنهنميللاوماَلنا،وواقعناواَخرتنا،ديننافيبهنعتصمالذي

.الهالكونإلاعنهيزيغلا،كنهارهليلهنحوِّلى

بإذنكالحقمنفيهاختلفلمااهدنااللهم

الخزرجيمسعودبنعصام

!!!
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اليهوديةعنمختصرةنبذة

عليهإبراهيممنالمنحدرينالعبرانيينديانةهي:اليهودية

إليهماللّهأرسلالذين،إسرائيلبنيمنبالأسباطالمعروفين،السلام

نبياً.لهمليكون؟بالتوراةمؤيداًالسلامعليهموسى

:الشخصياتوأبرزال!أسيس

أياممصرفيولد،إسرائيلبنيمنرجل:السلامعليهموسى

فيتربىوقد،..مر.ق1234-1013عام،الثانيرمسيسفرعونها

ولما،التابوتداخلوهوالنهرفيأمهألقتهأنبعدالفرعونهذاقصر

لدىراعياًعملحيث؟مدينإلىللهربدفعهممامصرياً،قتلشب

ابنتيه.إحدىزوَّجهالذي،السلامعليهشعيب

بأنوأمرهسيناء،فيإليهاللّهأوصىمصرإلىعودتهطريقفي

بنيولاستخلاص؟لدعوته؟فرعونإلىهارونوأخوههويذهب

ذلككانوقد،بهمفخرجعنهمأعرضلكنهإليهفذهب،إسرائيل

رمسيسأباهخلفالذيفنفتاحفرعونهاعهدفيمر.ق1213سنة

وقومه.موسىونجى،اليمفيأغرقهاللّهلكن،بهملحقوقد،الثاني
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وليستلم؟ربهليكلم،الجبلموسىصعدسيناءصحراءفي

صنعهذهبمنعجلعلىعكفواقدوجدهمعادلمالكنه،الألواح

امتنعوافلسطينبدخولأمرهمولما،موسىفزجرهم،السامريلهم

وَرَئثَأَنتَ!ت)فَاَذ(22:ئدةالماأ!جَبَّارينَقَؤمافِيهَا!رءِانَّ:لهلواوقا،عليه

وتركهمعليهماللّهفغضب،..24(:المائدة!أاناههنَاقَعِدُوتَفَمئلَآ

نأقبلودفنموسىخلالهاماتسنةأربعينالصحراءفييلتهبون

هور،جبلفيودفن،هارونأخوهكذلكمات،فلسطينيدخل

التيه،فيكلهمماتواموسىمعكانواالذينأنالمؤرخونويذكر

منهما.واحداًيوشعكاناثنينباستثناء

إسرائيلببنيودخل،موسىبعدالقيادةتولى:نونبنيوشع

.مق0131سنةيوشعماتوقد،أريحاإلىالأردنشرقيطريقعن

ليئة:Lamy،خالهابنتيتزوجيعقوبفإن،التكوينسفرحسب

راحيل،جاريةبلهةومن،ليئةجاريةزلفةمنأيضأوتزوج،وراحيل

وهم:الأسباطعليهميطلقابنأ،عشراثنيمنهنوأعقب

يهوذا-(لموسىالاكبر)الجدلاوي-شمعون-رأويين:ليئةمن

ومريم(وسليمانلداوداكبرالجدوهويهود،كلمةأخذت)منه

.زبولون-يساكر-

بنجامين.-يوسف:راحيلمن

أشبر.-جاد:زلفةمن
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ا!.)1(0نفتاليدان:بلهةمن

قضاةيحكمهمسبطاً،عشرالاثنيبينالمفتوحةالأرضتقسمت

واستمر،دبورةالمممهاقاضيةذلكخلالفيهمظهرتوقد،الكهنةمن

تقديوحسب،الزمانمنقرنحواليالبدائيالعشمائويالعهدهذا

المؤرخين.

الذيوهو،عليهمملكاًصار،شاوولصاموئيلالقضاةآخر

منضدضاريةمعاركفيقادهمالذيوهو،طالوتالقراَنيسميه

داودتعْلبالمعاركإحدىوفي،جنودهمنواحداًداودوكان،حولهم

كقائدالسلامعليهداودظهرهناومن،الفلسطينيينقائدجالوتعلى

أهميته.له

وراثيأ،أولادهفيالمُلكبقيوقد،الثانيالملكأصبحداود

إليهناقلاً،المقدسالهيكلمشيدأ-ْملكهعاصمة-أورشليممنواتخن!

سنة.أربعينحكمهداموقد،التابوت

انكمشملكهلكن،..أباهخلف:السلامعليهداودبنسليمان

.الأردنغربعلىمقتصراً،عهداَخرفي

يحظلمأنهإلا،.مق359سنةملكاًصارالذي:رحبعامخلفه

إلىBpiمام،يربعامأخيهإلىإسرائيلبنوعنهفمال،الأسباطبمبايعة

قسمين:إلىالمملكةانقسام

.68صوالنصارىاليهودكتابفيوردكمامحمد،داودالأحدعبد()1
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شكيم.وعاصمتها،سرائيلإاسمها:شمالية

أورشليم.وعاصمتها،يهوذااسمها:جنوبية

ذريةفيالملكاتصلملكاً،91المملكتينمنكلفيحكم

مملكةفيالأسرمنعددفيتنقلفيمايهوذامملكةفيسليمان

إسرائيل.

أنبياءأقدموهو،ص.ق075سمنةحواليظهرنبي:عاموس

يربعانأيامعاشإذ،مكتوبةإليناأقوالهموردتالذينالقديمالعهد

.م(ق743-)783الثاني

قبضةتحتق.م721سنةفيالإسرائيليوناليهودوقع

التاريخ،منفزالوا،آشورملكالثانيسرجونالملكعهدفيالأشوريين

دمروقد،هر.ق856سنةالبابليينقبضةتحتيهوذامملكةسقطتفيما

بابل،إلىاليهودوسبىوالمعبد،أورشليم)بختنصر(نصرنبوخذ

.الأولالتدميرهووهذا

سمحوقد،بابلبلادالفرسملكقورشاحتلم.ق538سنة

القليل.إلامنهميرجعلمولكن،فلسطينإلىبالعودةقورشلهم

الإسكندرإلىفلسطيقفيالحكماَلمق.032سمنةفي

البطالسة.إلىبعدهومن،الأكبر

القدسعلىواستولوا،م.ق63سمنةفلسطينالروماناكتسح

بامبيوس.بقيادة
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جديد،منسليمانهيكل!يرودوسبنىم.ق25سنةوفي

تيطسالامبراطوردمَّرلمجما،م75سنةحتىالهيكلهذاظلوقد

أوريانوسجاءوقد،الثانيالتدميرهووهذا،الهيكلوأحرقالمدينة

بقتلهماليهودمنويتخلصتماماً،المدينةمعالمليزيل؟م135سنة

الهيكلمكان"جوبيتار"وثنياًاسمههيكلاًبنىوقد،وتشريدهم

محهدفيالمسلموندمرهحتىالوثنيالهيكلهذااستمروقد،المقدس

قسطنطين.الامبراطور

،الرومانعنهاوأجلوا،فلسطينالمسلمونفتحم636سنةفي

المدينةيسكنلاأنالنصارىبطريركصفرونيوسعليهماشترطوقد

اليهود.منأحد

اسمتحتلليهودالجديدةالمعركةبدأت7918!سنةفي

فلسطين.أرضعلىإسرائيلدولةلبناء؟الصهيونية

مستشاريمنكانوقدص،.قالثامنالقرنفيعاشأشعيا:

م(..ق668-)972يهوذاملكحزقياالملك

بسقوطتنبأوقد،قومهبأخطارنددص(.ق585-565):إرميا

يضطهدونه،اليهودجعلمما،بابللملوكبالخضوعنادى،أورشليم

عليه.ويعتدون

بالبعثقالالميلاد،قبلالسادسالقرنفيظهر:حزقيال

علىملكاًليصبح؟داودنسلمنسيجيءالذيوبالمسيح،والحساب

بعدبابلإلىابعِديهوذا،مملكةسقوطفترةعاصروقداليهود،

أورشليم.استسلام
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مشتهرأكانإذ،الإسرائيليالشعبمستقبلأعلن:دانيالى

المسيح.يدعلىبالخلاصشعبهوعدوقدالرمزيةوالرؤىبالمنامات

اليهودية:الفوق

والملل،النحلمنكغيرهااليهوديةالفوقوتضم

ففيهم:،والطوائف

.الفريسيون-

.قيونلصدا-

.لمتعصبونا-

.النسا!أوالكتبة-

.القرَّاءون-

.مريونلساا-

لسبئية.ا-

اليهودية:الكتب

السابقة.البحوثفيإليهاالإشارةسبقتلقد

:لأعيادا

الفصح.يوم-

التكفير.يوم-

.المقدسبيتفلارة-

22
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الجديد.الهلال-

السبت.يوم-

لصهيونية:ا

لليهوددولةإقامةإلىترمي،متطرفةعنصريةسياسيةحركةوهي

الصهيونيةتطمعحيث،..كلهالعالمخلالهامنتحكم،فلسطينفي

القدستكونلهامملكةوتقيم،سليمانهيكلفيهاتشيدأن

-هرتزل-النمساوياليهوديبشخصيةالصهيونيةارتبطت،عاصمتها

المعاصر.الصهيونيللفكرالأولالداعيةيعدالذي

:الشخصياتوابرزالتأسيس

منها:وسياسيةفكرية،تاريخيةجذورللصهيونية

-)538البابليالسبيمنالعودةأعقبتالتيالمكابينحركة-

CAM)سليمانهيكلوبناء،صهيونإلىالعودة:أهدافهاوأول،ص.ق.

الحماسةاليهوديهذاأثاروقدم(،-138أأA)باركوخباحركة-

دولةوتأسيس،فلسطيقفيالتجمععلىوحثهماليهود،نفوسفي

فيها.يهودية

باركوخبا.بحركةشبيهةوكانت،الكريتيموزسحركة-

-أم)105مولوخسولومونوتلميذه،روبيندافيدحركة-

إسرائيلملكلتأسيسالعودةضرورةعلىاليهودحثاوقدأم(،532

فلسطين.في
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الأولىالنواةوهي،(م)4إسرائيلبنمنشةحركة-

بريطانيااستخدامأساسعلىوركزتها،الصهيونيةخططوج!ماالتي

الصهيونية.أهدافتحقيقفي

مسيحأنهادعىالذيأم(676-)1626زقيشتايحركة-

ولكن،فلسطينإلىللعودةيستعدوناليهودفأخذ،المخلصاليهود

.ماتمخلصهم

،مونتفيوريوموسىروتشيلدتزعمهاالتيالمالرجالحركة-

أولىكخطوةفلسطينفييهوديةمستعمراتإن!فماءإلىتهدفوكانت

.اليهوددولةإقامةثم،الأرضلامتلاك

يهوديةدولةإقامةإلىدعتالتيالاستعماريةالفكريةالحركة-

عشر.التاسعالقرنبدايةفيفلسطينفي

سنةروسيافياليهودمذابحإئرقامتعنيفةصهيونيةحركة-

"إرجاعبعنوانكتابالجرمانيهيكلرألَّفالفترةهذهوفي،أم882

.الأنبياء"أقوالحسبفلسطينإلىاليهود

تيودورإلىالمنسوبةالحوكةوهي:الحديئةالصهيونية-

وهدفهاأم(،549-)1865النمساوياليهوديالصحفيهرتزل

فيلهمدولةبإقامةبدءاًالعالمحكمإلىاليهودقيادة:الأساسي

كتابالحركةهذهمقرراتمنشوراتأبرزومن.،.فلسطين

اليهوفىكتبتعاليممنالمستمدة"صهيونحكماء"بروتوكولات

يقدسونها.التيالمحرَّفة
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وأناجيلها:كتبها

النصرانية.للديانةأصلاًيعدالذيالقديمالعهدوهو:التوراة

اعترلمحتالتيالمعتبرةوالأناجيل،الإنجيلأيالجديد:العهد

.الميلاديالثالثالقرنفيالكنائسبها

يربعة:وهي

باللغةالإنجيلدوّن،عشرالاثناالتلاميذأحدوهو:متىإنجيل-

اليونانية،باللغةكانتعليهاعثرنسخةوأقدم،بالسريانيةأوالعبرية

ترجمه.ومنالإنجيلدوّنمنحولخلافاًهناكأنكما

كانوقد،السبعينمناختيرالذييوحناكاتبه:مرقصإنجيل-

ومصرإفريقياوشمالأنطاكيةفيالنصرانيةنشرفينشيطاًرجلاً

.م62عامحواليقتلوقد،وروما

مرافقاًكان،يهوديأصلمنمصورأوطبيبلوقا:إنجيلى-

المسيح.تلاميذمنليسوهو،وترحالهحلِّهفيلبولس

يحبه،المسيحكانصياد،ابن،حواريوهو:يوحناإنجيلى-

وبألوهيةبالتثليثبالقولانفرد،مجهولةشخصيةبأنهيقولبعضهم

النصرانية.تاريخمنالمبكرالوقتذلكفيالمسيح

النصرانيةتوضحالتيالتعليميةالأسفارفهي:الرسائلأما

وهي،مشهورونرجالدوّنهاوقد،الأناجيلمنأكثرالمعاصرة

وقد..النصرانيةالحياةفيالطقوسوأنواعالسلوكمظاهرتعني
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إحدىأصلمنتعليمياًسفراَعشرأربعة)شاوول(بولسكتب

فيتشريعياًمصدراًتعدالتيالرسائلمجموعتشكلرسالةوعشرين

النصرانية.

ظاهر،قبرصويلاوهو،الواعظبابنيعرف.برناباانجيل

مكتبةفيكانتمنهاكتشفتنسخةوأول،مرقصخالوهو،نقي

بماالأربعةالأناجيلعنيختلفلكنهبروما،الخامسسكتسالبابا

يأتي:

.السمواتخالق،العالمينربهوعندهاللّه-

.إسحاقلاإسماعيلهوإبراهيمأبناءمنالذبيح-

لمجي!.محمدبنبوةيبشر-

علىالشبهألقىقداللّهبأنيؤكدبل،المسيحبصلبيقوللا-

الاسخريوطي.يهوذا

.الختانعلىيحث-

أكثر.لانبيأعيسىيعتبر-

النصرانية:المجامع

،القراراتلسنِّوالحينالحينبينتعقدشوريةمجالسوهي

هذهأهمومن،وتحرمتحللتشريعيةهيئةفهي،الفتاوىوإصدار

المجامع:

فقط.إلهالمسيحبأنفيهقالوا:م325نيقيةمجمع-
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القدسالروحبأنفيهقوروا:م381الأولالقسطنطعنيةمجمع-

إله.

طبيعتين:للمسيحبأنفيهقالوا:م431الأولأفسسمجمع-

وناسوتية.لاهوتية

طبيعتينللمسيحبأنفيهقالوا:م514خلقيدونيةمجمع-

ومشيئتين.

.معصومالبابابأنفيهقوروا:ام9Alرومامجمع-

أواخرها:ومن،..هذايومناإلىتزالوما،المجامعتتابعت

كلبينميثاقلتوقيععقدالذيام759جاكرتافيالإقليميالمجمع

فيواحدةبكلمةالمسلمينمواجهةعلىللتحالف،الطوائف

الدولية.والمحافلالاجتماعات

النصرانية:الفرق

وهم:،ورْلموحدا-

والابن،اللّههووحدهالأببأنيقولكانالذيآريوسأتباع

له.مخلوق

عيسىبأنيقولون.أنطاكيةفيوأصحابهالشممثماطيبولس

.السلامعليهماللّهأنبياءمنواحدوهو،ورسولهعبداللّه

سمنةالإسكندريةبطريركنسطورأصحابوهم:النسطوريون

للإنسانأمبذلكفهي،الإنسانتلدلممريمبأنقالوالذي،م431
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فيبطبيعتينللقول؟الأساسرفعالنساطرةومذهب،لإلهأماًوليست

المسيح.

لعقيدةفعلردوهوالأرثوذكسية(،1الشرقيةالكنائسمذهب-

سنةبالأناضولأفسسبمدينةعقدمجمعفيأعلنواإذنسطور،

الإسكندرية،بطرسكيرلسالباباعقيدةعلىفيهووافقوا،م431

.واحدةومشيئة،واحدةطبيعةللمسيحبأنتقصيوالتي

يتأثر،المشيئتينالطبيعتينمذهبوهو:الكاثوليكمذهب-

قراراًبهواتخذت،المذهبهذارومااعتنقتوقد،النساطرةبمذهب

.م145سنةخلقيدونيةمجمعفي

التقاءوهي،واحدةطبيعةللمسيحبأنيقولون:اليعاقبةمذهب-

.بالنالمموتاللاهوت

يوحنااسمهلرجلمنسوبمذهبوهو:الموارنةمذهب-

مشيئةلهولكن،طبيعتينللمسيحأدطإلىم667سنةدعاالذي،مارون

واحد.أقنومفيالطبيعتينلالتقاءوذلك،واحدة

إنهمإذ"الإنجيلية"كنيستهموتسمى.البووتستانتمذهب-

رجالعلىمقصوراًليسلديهموفهمه،غيرهدونالإنجيليتبعون

القديمفيآريوسبدأهاالنصرانيالفكرفيثورةتمثلإنما،الكنيسة

-48211كنجلوثرأبرزهممنالذينبالكثيري!وانتهاءبنسطورمروراً

الصلاةومنع،والاستحالةالغفرانحقيستنكرونوهمأم(،952

استعمالومنعوالإرشاد،الوعظفيالكنيسةسلطانوقصر،للموتى

.الصلاةفيمفهومةغيرلغة
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قسمينإلىالكنائسانقسمتم987الثامنالمجمعانعقادبعد

رئيسيين:

بروما.البابارئيسهاالبطرسيةاللاتينيةالغربيةالكنيسة-

بطريركورئيسها،الأرثوذكسيةاليونانيةالشرقيةالكنيسة-

القسطنطينية.

التالي:السؤالهوالانقساموسبب

الشرقية.الكنيسةرأيوهو؟الأبعنمنبثقالقدسالووحهل

رأيوهومعاً؟والابنالأبعنمنبثقالقدسالووحأنأم

ا!.0)1(الغربيةالكنيسة

III

العالميةالندوة،المعاصرةوالمذاهبالأديانفيالميسرةالموسوعة)1(

.الرياضالإسلاميللشباب
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!!!

ص!وَصعمِلُوآالفنَلِضَ!وَعَدَاَدلَّهُاَئَذِينَءَامَنُوْامِنكُؤ):تعالىقال

اَلَّذِهـاَرْتَضَىدِيخَمٌلَهُئموَلَيُمكِّنَنَّقَتيغمِنلَّؤكتاَاَشتَقفَ!مَالأَزضِاَفِى

شَئأوَمَن!فَرَبَغدَبِلَايمُثركُوتَأَقنأيَغبُدُونَنِىبغَدِضفِهِتمفِنوَلبَدِّفًئُلَهُمْ

.(55:لنوراأ!ئمشِقُونَاَهُمُفَأوْلَ!كَلِثَذَ

بَغدِمِّنمالَؤيَرُذُونَكُمالكِتَبِأَفلِوَدَّ!ثِيرمِّى):تعالىقال

فَاَغفُواْاَلحَىُّلَهُمُنبًيَّنَمَابغَدِمِّنأَنفُسِهِوعِندِمِّنحَسَدًاءَايفَنِكُتمكُفَّارًا

.(901:البقرة!أالَدِيرٌشَئءٍعَكَ!لِّاَللَّهَإِنَّظبِأَضِألثَهُيَآقِحَئَّوَأضحفَحُوأ

!!!
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!ف!!ص

")1(.0.قطأحديرهلماللّه00"

")2(.0.هلكقدمايخلصلكيجاء؟قدالإنسانابنلأن.."

")3(.00ويشربيأكلالإنسانابن"جاء

الحقيقيالإلهأنت،يعرفوكأنالأبديةالحياةهي"وهذه

")4(.أرسلتهالذيالمسيحوليسوع،وحدك

عنقوميرتدُّالأخيرةالأزمنةفيإنهصريحأ:يقولالروح"ولكن

ذبة،كاأقوالرياءفي،شياطينوتعاليم،فضلةأرواحأتابعين،الإيمان

أطعمةعنيمتنعأنوآمرين،الزواجعنمانعين،ضمائرهمموسومة

")5(.المؤمنينمنبالشكرلتتناول؟اللّهخلقهاقد

)1(

)2(

)?(

(4)

)5(

يوحنا.1/18

متى.11/18

لوقا.7/34

يوحنا.3/17

3:الأولىتيموثاوس - 1 / f.
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لهم..الصحيحالتعليمفيهيحتملونلاوقتسيكون"لأنه

وينحردون،الحقعنمسامعهمفيصرفون،مسامعهممستحِكّةمعلمين

")1(.الخرافاتإلى

أيضأفيكمسيكونكما،كذبةأنبياءالشعبفيأيضاًكان"ولكن

.")2(تهلكاتهمكثيرونوسيتبع،كذبةمعلمون

اللّهمنمرسلإنهيعرف)الشالوم(الإسلامعنيتنبأالذيالنبيإن

)3(.بذلكتكلمهفور

")4(.العرببلادجهةمن"وحي

)1(

(2)

(r)

(4)

!!!

.4-/43:الثانيةتيموثاوس

.3-2/1:الثانيةبطرسرسالة

YAM.إرميا

.ْأشعياسمْر13/12
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المسيحيةخرقفيودورهااليهودية

المعاصصرةالمسيحيةواستراتيجية

جدارخرقمنتمكنواوالسريةالعلنيةبجماعاتهماليهود

هيوالماسونية،الماسونيةالسريةالجماعاتأعرقومن،المسيحية

تعرضاًلهاسنتعرضولكن،الصفحاتهذهفينحصرهاأنمنأكبر

موجزاً.

الماسونية.عقمراكتشتاليهودييقول

العالمية"اليهوديةالمملكةيبنونالذينهمالأحرار"الماسونيون

:دوزيوقال

هيواحدةلغايةيعملون،مختلفةمذاهبمنكبيرجمهور"هي

إلاالغايةهذهيعلملاولكن،إسرائيلدولةرمزهوالذيالهيكلإعادة

."قليل

حتىالخفاء،فييعملونوالماسون،الأولالهيكلهدموينذر

رألسقامولقد،يعرفونلاوالذينيعرفونالذينبسواعد،بناؤهيعاد

إرضاءّ؟الهيكلببناءخفاقةأعلامهاكانتالتيالرومانيةالدولة

أهدافها،اتجاهفيالكثرةتلويكيفتعرفالتيالقلةتلكلليهود،
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لمامتيازاتلهمكانتالرومانيةالدولةداخلالماسونأنوالغريب

الشعبعلىالمفروضةالضرائبمنإعفاؤهموهي،غيرهمينلها

)1(الماسونيةتاريخا!.طوائفهبجميع

بينهمالصداموبدأ،السلامعليهالمسيحرسالةأشرقتلمالذلك

جاءكما،لهمقالعندئذ،قتلهأرادواعندماذروتهووصل،وبينه

أحدمنماولكن؟الشريعةموسىأعطاكم"أما:المتداولبالإنجيل

وتعرفون،تعرفوننيأنتم؟لقتليتسعونلماذا،بالشريعةيعملمنكم

وأنتم،حقهوأرسلنيالذيولكن،ذاتيعندمنآتلموأنا،أنامن

لهموضعلاكلاميولكن،إبراهيمأحفادأنكمأعرفأنا،تعرفونهلا

ا!.")2(إبراهيمأعماللعملتم،إبراهيمأولادكنتملو،فيكم

وتحديد،إبراهيملذريةقولهمعرضفيجاروديرجاءيقول

حقاً:المختاراللّهشعبوأنها،صفتها

ذإ،أصحتعريفاًإبراهيمذريةالكريمالقرآنعرَّفولقد

:لصافاتاأ!لصّخَبِرِينَاَمِنَاَدلَّهُشَاَءَإِنتُؤمَرسَتجِدُفىأفعَلمَابَتِلمجأَقَا..!و:لقا

ذريةحقأتبدأاللّهلمشيئةالمشروطغيرالتسليموبهذا201،،

.")3(00إبراهيم

)1(

(2)

(3)

.الدجالالمسيحعننقلأااصماكريوس

crA/7/02،92،804يوحنا

.اهصإسرائيلملف
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فيليسالذيالمختاراللّهشعمبأنهميزعمونالذيناليهودأما

والتمرد،بالعصيانوصفهمخلافيواحداًسفراًالقديمالعهدأشعار

هذاوكان،والأطماعالمخالفةوحب،الرقابوصلابةالعهدو!

ا!.0)1(وغيرهموسليمانويوشعموسىمعشأنهم

:حزقيالتفسيرفيشكريرشاديقول

الرقبة،صلبشعبأنهمالطويلاليهودتأريخأظهرالواقع"في

قلوبهمستجعلالاَلامأننظنوكنا،حزقيالالسبيفيإليهماللّهأرسل

العكس،هوحدثالذيولكن،حساسيةأكثروضميرهم،ليونةأكثر

ا!.")2(قسوةوأشدصلابةأكثرأصبحوافقد

لهم:قالنحوهبنياتهمالسلامعليهعيسىأحسوعندما

ستطلبونني،أرسلنيالذيإلىأمضيثم،بعديسيراًزمانأمعكم"أنا

.")3(00تأتواأنأنتمتقدرونلا،أناأكونحيث،تجدوننيولا

:فقال،راسليتراندالمفكربهاأقرالحقيقةوهذه

لمالمسيحأنإلىذهبواقد،المشبهينالدوسيينطائفة"كانت

لذلكممائلرأيظهروقد،بهأشبهبديلبل،صملبالذيهويكن

ا!.")4(00الإسلامفي

)1(

)2(

)3(

(4)

34.صالدجالالمسيح

?/41Wo.

.7/32rr-يوحنا

.242صالغربحكمة
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علىاعتبروهالذيالمسيحرجوعانتظارفيالمسيحيونو"عاش

ا!.")1(00لهماليسوعقالهلمااستناداً،الأبواب

لهم:تعاليمهوكاشما

تدخلوا،لاللسامرييقمدينةوإلىتمضوا،لاالأممطريق"إلى

.")2(00الضالةإسرائيلبيقخرافإلىبالحرىاذهبوابل

كاشمامهماإسرائيلأرضخارجتذهبوالاأي:التفسيرفيقالوا

.ا!0(1)الإغراءات

بهجاءتالذيالمنهجوأن،عالميةليستالدعوةأنيفيدوهذا

بنيانتشالهيالعريضةوخطوطه،واضحةوأغراضهمحدود،

فصاروا،عندهمالروحيةالجوانبعلىطغتالتيالماديةمنإسرائيل

فياتباعهجلس،المسيحتعاليمعلىوبناءً،قلوبهموقاسيةغلاظاً

اليهودمنجماعةأنهمعلىأنفسهميعرفونوكانوااليهود،هيكل

.0AI)4(بالمسيحاَمنت

عليهعيسىأتباععلىبعدأطلققديكنلمالمسيحيينالمملأن

مؤقتأحرمتمتميزةجماعةأنهميعتقدونالمسيحأتباعوكان،السلام

)1(

(2)

)3(

(4)

.هأصالكنيسةتاريخ

.6-/015متى

322./1هثريمىْمتى/تفسر

النصرانية/بولسدخولوبعد،أنطاكيافيبعدلمحيماالمسيحييناسمأطلق

.ه.صلوريمر،الكنيسهْلْاريخ./1126أعمال
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ا!.0ثانمِة)1(رجوعهوتنمظر،قائدهامن

وفوق،متسعمكانأنهمنطلقمنكانللعبادةالهيكلواتخاذهم

كيهود)2(،حقهممنكانذلك

اَخر:منظورلهكانالعقائديالاحتلالأما

لسلطانهمتهديداًالحركةهذهأناليهودوجد"لقد:لوريمرقال

ا!.0كلها")3(أورشليمفيبل،الهيكلفيالكبير

الأممطريقإلىالخروص!يوفضونالمسمِحاقباعأنوجدوا

لمأجلهامنالمَيالأرضتلك؟إسرائيلبأرضويممسكون،الأخرى

لاتباعهالمسيحتعاليمفيووجدوا،..والصقورالأفاعيعيونتنم

.(f)..للكلابالقدستعطوالاالنصهذا

لامنكلبها:المراد.".للكلابالقدستعطوا)الا:قل!

،والنصارىاليهودوتشمل،السلامعليهمريمابنالمسيحبدعوةيؤمن

،العبارةهذهتشملهمفلاالمسلمونأما،الثلاثالرسالاتبدليل

لاالحقودعوته،مريمابنعيسىالحقبالمسيحلإيمانهموذلك

ءoعاالمصدرالسابق)1(

.ع.هالكنيسةتارلخ)2(

54.عالكنيسةتاريخ)3(

تقتضيهلماوفقاًالنصيغيرونالكتابأهلأنبالذكروالجدير:أيوبقال)4(

.ام839المقدسالكتابطبعةمننقلناهإليهالمشاروالنص،الظروف

6/7.متى
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الرسالةوأطلال،الحقيقةأنقاضعلىبنيتالتيالمزعومةالدعوة

مريمابنبالمسيحوإيمانهمالمسلمينعندذلكعلىويشهد،الحقة

اللّهفرضهالذيالإيمانلكن،..الأخباروتواتروالسنةالقرآن،ودعوته

التيوكلمته،ورسولهاللّهعبدأنه،بهيؤمنواأنعيسىوأمر،عبادهعلى

علواًالظالمونيصفعمااللّهوتعالى،منهوروحمريمإلىألقاها

كبيراً.

أصلمنهمالذينالمسيحأتباعبطرداليهود"فقام:لوريمرقال

")1(.الهيكلمنيهودي

،للاجتماعاتالواسعةمساكنهماتخذواالمسيحأتباع"ولكن:وقال

علىوالخدمةالطهيمهامبتوزيع؟أنفسهمتنظيمنحويتحركونوبدأوا

ا!.0)2(المسيحتلاميذبقيادةتعترفالجماعاتوبدأت،بعضاًبعضهم

:بينستونقال

إلىأدىبل،منهالمرجوةبالنتيجةيأتلمالطردلأن"ونظراً

العنف؟قواعدبإرساءاليهودبدأ،القياداتوبروز،الصفوفتنظيم

بالملكمتمثلةالدولةسواعدفتضافرت،الجماعاتهذهعلىللقضاء

فيذكرتكماهذهالفريسيينوطائفة،والفريسيينالماسونسواعدمع

حملاتوقاد،للمسيحبغضاًاليهوديةالطوائفأشدهيالكنيسةتاريخ

،لشا"؟يدعىالفريسيينطائفةمنيهوديالمسيحأتباعضدالعنف

)1(

(2)

.48صالكنيسةتاريخ

.53صالكنيسةتاريخ
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منبتصريح..المسيحأتباعأجسادتمزقشاوؤللممياطوبدأت

ا!.)1(0السلطات

اليهودترضىأنهيالقصوىالامبراطورغايةكانت:أيوبقال

3-/122الرسلأعمالسفرفيالتبعيةهذهتسجيلرجاء،القتلفيحتى

فقتل،الكنيسةأفراديضطهدهيرودسالملكبدأالوقتذلكفي.".

يقبضأنقرراليهوديرضيهذاأنرأىولما،بالسيفيوحناشقيق

.".أيضأ.بطرسعلى

دور"للفريسيين:منعمطانيوسالأبيقولالفريسيينطائفةوعن

باقيعنانشقوابلاليهود،غلاةمنوهم،القوانينابتداعفيملحوظ

الثانيالقرنمنذالطائفةهذهنشأتوقد،منهمأفضلأنهممدعيناليهود،

ا!.")2(المسيحظهوربعدخاصةحضورهاوظلالميلاد،قبل

قدر،خطورةأكثرالشيطانيكون"لا:إسحاقنبيهالألمشاذقال

ا!.يده")3(فيالمقدسوالكتابيأتيحينمايكونما

منخطراًأشدالجمعيةفيواحداًخائناً"وإن:هنريمتىوقال

ا!.")4(0.الخارجفيعدوألف

1()

)2(

)?(

(4)

!!!

.ااصالكنيسةتاريخمنمواقف

.1/215والصهيونيةاليهوديةخطر

.54صعزراسفرفيتأملات

متى2تفسير
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المعاصرةالمسيحيةمؤسيس

العريقاليهوديشاوؤلأوبولس

والنصارىاليهودكتاباتضوءفي

اليهوديةالديانتينمنوموقفهبولسالمزعومفيالقولنحققأنعلينا

مندعوتهحقيقةعلىأيدينانضعوأن،الزائفةوالمسيحيةالحقةوالمسيحعة

؟الدجالالمسيحنحواليهودمخططاتمنهيوأين،المسيحدعوة

منالمسيحاتباعطردهدفهاالتيالجديدةالعقيدةمنشأ،بولس

وجعل،.الجديد.العقائديبالاحتلاليتعلقماكلوأنها،القدلس

باعتبارهشخصياًمريمابنالمسيحمنتفرغأنبعدالأممعملهحقل

.الدعوةقائد

الأمريكية،الشخصياتكبارمنوهو،برنزبواكيمالكاتبيقول

والسياسية:الدينيةمكانتهوله

اليهودية،عنالمسيحيةانفصالفكرةإلىسباقأبولسكان"لقد

ا!.")1(المناسبةالعقيدةبإنشاءومهد

التيالقيودمنالمسيحيةحرر"إنه:بولسعنأيضاًويقول

ا!.(y)"المسيحوضعها

(1).74/112

السابق.والمصدر،اليهوديالحيمنباباوات(2)
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للتعريفهدخل

السلامعليهعيسىوصاياببعض

الأناجيلنم!وصوفق

التيوالتزييفالتحريفلفظيةالعريضةالخطوطعلىوللتعرف

إلىالتعرفمنلابديهود،قبلمنقصدصْالمسيحيةفيوقعت

لنستكمل،السلامعليهالمسيحالسيدبهاجاءالتيالوصايابعض

منوالدخول،التحريفعمليةفيالرئيسيللدورالرؤيةفيالصورة

.النهاياتوبلوغ،اليهوديةالمخططاتلتنفيذ؟الثغرةخلال

فيهاليسعيسىلسانعلىبالأناجيلالواردةالنصوص"فجميع

أنهعيسىفيهايقول-والتزييفوالتحريفالدسقبل-واحدنص

مرسلنبيأنهيشهدعيسىكانجميعهافيبلإله،ابنأوإله،

الطعاميأكلوأنه،الإنسانابنوأنه،اللّهبوحدانيةويشهد،اللّهمن

وصلبه،قتلهسيحاولوناليهودأنلهمويقرر،..الشرابوي!ثموب

صلبولاقتلغيرمنالسماءإلىيرفعه،منهمسمينجيهاللّهولكن

للقضاء؟النهايةقبلسيعودوأنه،الأمواتبيندفنبعدقيامةولا

ملكالدجالوعلى،الوثنيينوعلى،المرتدةالمسيحيةوعلى،عليهم

.المنتظر"اليهود
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الفاسدةالتعاليممنأتباعهيحذرالسلامعليهعيسىكانكما

العالمهذاعنذهابهبعددينهعلىاليهودسيدخلهاالتيوالشيطانية

وأن،أتباعهويضطهدونصورتهسيشوهونوأنهم،السماءإلىورفعه

لهاسيروجونالتيالفاسدةبالعقائدويؤمن،دينهعنسيرتدمنهمكثيراً

^oa،..الكاذبةوتعاليمهمأنبيائهمخلالمن jعلىالأمثلةبعض

ذلك.

وحدهوإياهتسجد،إلهكللربمكتوبلأنه.".الئضجاءْ

")1(.0تعبد.

السماواترب،الربأيهاأحمدك:وقاليسوعأجاب.."

.")2(00والأرض

:قال؟أعظمهيوصيةأية:رجلسألهوعندما

كلمنإلهكالربتحب:يسوعفقال.".بهاالنصجاء

")3(.0.فكرككلومن،نفسككلومن،قلبك

،وحدكالحقيقيالإلهأنت،يعرفوكأنالأبديةالحياة"هذه

")4(.أرسلتهالذيالمسيحوشموع

)1(

)2(

(3)

(4)

f.01/متى

.2صهمتى

.rv-ri/22متى

.3/17يوحنا
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نفسي،منآتلملأني،وأتيتاللّهقبلمنخرجتلأني.".

")1(.0.أرسلنياللّهذاكب!

للذيبللي،ليستعليمي:وقاليسوع"أجابهم

")2(.0.أرسلني

أرسلنيللذيالتشريعحقبل،التشريعحقليليمصإنهأي

ومنذرين.مبشرينالرسلدعوةهيوهكذا،بهومبشراًمبلغاً

")3(.00معيهوأرسلنيوالذي.."

")4(.0.حقهوأرسلنيالذيلكن.."

(.هلك")ْقدمايخلصلكيجاءقدالإنسانابن"لأن

")6(.ويشربيأكلالإنسانابن"جاء

صلاحأيالصالحالمعلمأيها:لهوقالتقدمواحدوإذا.."

ليمصصالحاً،تدعونيلماذا:لهفقال:الأبديةالحياةليلتكونأعمل

اللّه")7(.هوواحدإلاصالحألأحد

)1(

(2)

)3(

(4)

)0(

(6)

)7(

4يوحنا /Y.A

يوحنا

8/92.يوحنا

8/26.يوحنا

11/18.متى

.7/4rلوقا

91/16-17.متى
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منأوتلاميذهأوالنالسقبلمنالمسيحالسيدمعالخطابوكان

يتشاغلوقد(،معلم)يابوصيةأومسألةأوموضوعأ!فييستفتيه

بإطلاقيستحقمافوقإلىالمعلمفيرفع،التكلفببعضالجاهل

لذلك.(.رب)يامثلدلالاتهللكلاملأنإطلاقها؟يسوغلاألفاظ

دلالاتهاأو،الألفاظعلىهذهيردونالسلامعليهالمسيحتلامذةنجد

يوحناعنوردماذلكوفيصل،المتكلمخطابفيالمرادالمعانيإلى

.مغرضيفرحولا،مغتريغترلاحتىإنجيلهفي

لهما:فقال،يتبعانهونظراهمايسوع"فالتفتبذلكالنصجاء

؟")1(.تمكثأين..معلمياتفسيرهالذي.ربي:فقالا؟تطلبانماذا

صفاتأبرزمنولأن،إلهليسالسلامعليهعيسىفإنفبهذا

الأبصار،يدركوهوالأبصارتدركهلاحيثالدنيا،فييرىلاالإله

.الحوادثعوارضتعتريهلاولأنه

")2(.0.قطأحديرهلماللّه00"النصجاء

السلامعليهعيسىحواريّمنأنهيدعيالذيبولسالقديسأما

)3(.وإسماعيلهاجربحقفظةكلماتاستعملفقد

لتقليل،جهدهقصارىوبذل،صراحةالمسيحسيدهوناقض

وذلك،المسيحيالديناعتناقهقبليضطهدهمكانأنبعدالنصارى

./138يوحنا(1)

1/18.يوحنا)2(

31.-6/21غلاطيةسفر(3)
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بعقائدتغصوالتي،إليهالمنسوبةالأسفارفيكتاباتهمنواضح

عيسىتعاليمومع،المقدسالكتابروحمعالتناقضغايةفي

المسيح.

ازدادأنهويبدو،الفريسيينمنمهووساًيهوديأمحامياًبولسكان

نظراًلإسماعيلكرههوبسبب،المسيحيالدينإلىتحولهبعدهوساً

الرجلزواجتحرِّمالتيموسىوصاياعنتغاضىأونسيفقدبالعهد،

كمااللّهمنالوحييتلقىبولسكانولو،القتلطائلةتحتأختهمن

نأومنها،بالأباطيلمحشواًلكونه؟التكوينسفركتابلأدان،ادعى

هاجريشبهأنبولسيتورعولم2(،/5)12لأختهزوجاًكانإبراهيم

العلياأوشليمبأنهاسارةيصفبينما،يدعيكماالعاقرسيناءبجبل

.الأحرار)1(تلدالتي

ا!تالي:الملعونينعقابحياتهفيبولسالقديسقرأفهل

والناس،أمهابنةأوأبيهابنةأختهمعيضطجعالذيذلك"ملعون

.ا!")2(آمينيقولونجميعاً

منطلببل،بشريعةيأتلمالسلامعليهمحيسىأنإلىنظراً

والأخذ،التوراةفيالوارفىةالسلامعليهموسىبشريعةالالتزامأتباعه

منبولساليهوديمنهانفذالتيالثغرةهذهكانتفقدبتعاليمها،

-4/25.26غلاطيةسفر)1(

والنصارىاليهودكتابفيوردكمامحمد.22/27الاشتراعتثنيةسفر)2(

.47ص
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والتي،البشريةتاريخعرفهاوتزييفتحريفعمليةأكبرلتبدأخلالها

تحريففيبدأتوالتي،الأممومسيرةالتاريخمجرىغيَّرت

التيالجديدةوالتعاليمالعقائدبثإلىقادتثمومن،المسيحية

التأريخعرفهشعبأفسدغاياتتحقيقإلىالمطافنهايةفيتهدف

.الشعوبوكرهته

نقضلاجئتأنيتظنوا"لا:السلامعليهعيسىعنالنصجاء

ا!.لاكمل")1(بلنقضلاجئتما،الأنبياءأو)التوارة(الناموس

الأهداففوضعت،بالتوراةالتزييفأوالتحريفوقعثم

مرحلتهافيالتحريفعمليةلتقع،متناهيةبدقةالمخططاتوسبكت

عليهموسىلشريعةالمتممةأوالمكملةالكتبفيوهي،الثانية

منالانتقالعمليةوتبدأ،البرنامجليكتملالإنجيلوهو،السلام

مرحلةإلىعليها،نُصّكعقائدالنظريةالاكاديميةالمخطاتوضع

دولةبناءوهو،الهدفنحوالسيرعلىتعملالتيالعمليالتنفيذ

حكمليقيمداود،نسلمنلملكالأرضوتهيئة،الكبرىاليهود

.الأرضفياليهودوملك

حقاً،معناالربوشريعةحكماءنحنتقولون"كيف:النصجاء

ا!.")2(الكاذبالكتبةقلمحولهاالكذبإلىإنه

(1)

)2(

.5/17متى

.8/8رمياأ
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كلمةلأنبعد،تذكروهفلاالربوحي"أما:النصوجاء

الجنودربالحياللّهكلامحرفتمقدإذ،وحيهتكونإنسانكل

إلهنا")1(.

العالموجهينيرأنلهكتبالذيالخطيرالدورهذاللعبفاختير

نقطةليكون؟والتمرسالتدريبدرجاتأعلىومدربأمتمرساًشخصاً

فيما-الملقبالفريسيشاوؤلوهوألا،النهايةوبداية،التحولبداية

بولس.الرسولأو،بولسبالقديس-للدورلعبهبعد

العهدنصفتمثلرسالة14الجديدالعهدفيلههذاوبولس

منيتكونالمسيحيونبهيؤمنالذيالمقدسفالكتابالجديد،

الآتي:

على:ويشمل:القديمالعهد-ا

-الخروج-التكوين:هيأسفارخمسةمنوتتكون:التوراة-ا

التثنية.-العدد-اللاوفي

.داودمزاميرأو:الزبور-ب

الأنبياء.-كتبب

أسفاروجموع،وأنبيائهمإسرائيلبنيملوكأخباركتب-د

سفراً.93القديمالعهد

.32/62رمياأ(1)
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على:ويشتمل:الجديدالعهد-2

متى-:وهيالمسيحيونبهايعترفالتيالأربعةالأناجيل-أ

يوحنا.-مرقس-لوقا

الرسل.أعمال-ب

رومية،:رلممالةوهي:رسالة14وعددهابولسرلممائل-ب

وكولوسي،،وفيلبي،وأفسس،وغلاطية،وكورنثوس،وكوزيفوس

وتيطس،2وتيموتاوس،اوتيموتاوس،2وتسالونيكي،اوتسالونيكي

لعبرانيين.وا،وفليمون

.ويهوذاويعقوبويوحنابطرسرسائل-د

وعدد،()الأبوكاليسأو-الرؤياسفر-اللاهوتييوحنارؤيا-!

سفرأ.27الجديدالعهدأسفار

التنظيرتعتبروالتي،بولسالمزعومرلممائلتكونهذافعلى

تمثيللهاخطها،التيالعقائدوبثالتحريفحقيقةعنالاكاديمي

نصعلىأدخلتكلمةأنلويحدثفماذاالجديد،العهدنصف

تعاليمكتبفيهمانصفكتابحالعليهسيكونكيف؟معناهوغيرت

هذهتكونأنفضلاًيحملها؟التيالرسالةوحقيقةلدعوتهخائن

تصوريمكنهكذا،والمرتزقةالخونةأقلامضدبتعاليمتبشمرالرسالة

فيهاوقعتالتيالصورةيتخيلأنويمكن،لبولسرسمالذيالدور

يمكنماذايتخيلولايتصورلاممالكن،والتزييفالتحريفعملية

منعليهاسيترتبوما،القذرةالعمليةهذهإليهتجرأوتعملهأن
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التصورفوقأنهوصفهيمكنمما..،الجسامالعظامالأمور

.والحسابات

بولسحياةبدءمنذالملاحظمن"كان:الكنيسةتاريخفيوجاء

")1(.0.الأممهولعملهالحقيقيالحقلأنالعمليةالمسيحية

فكيف..السياسيالقراريملكونالذينهموالماسونبولس

الأدوار؟لُعبت

أعظمعليهيحسدهاانتشاراًمنتشوة"الماسونية:ماكريولصيقول

ا!.0)2(المعمورةأقطارفيامتدتالتيالأديان

فيفإنعشوائياً،انتشاراًليسالانتشار"وهذا:برنزبواكيموقال

وفي،الآلهة،الشعببينوسيطأنهيدمحيأنيستطيعمنجعبتهم

اتّباعها،تجبالتيالديانةللجمهوريحددأنيستطيعمنحوزتهم

هذهمثلإليهتحتاجماوهذا،النشاطاتمتعددكانوبولس

")3(.الأعمال

فرطعلىمفطوراًبولسكان"فلقد:لبونجوممتافوقال

)4(.الفلاسفةبذكرياتمملوءةنفسهوكانت،الخيال

.62ص)1(

.91صالماسونيةتاريخ)2(

.74صاليهوديالحيمنبابوات)3(

.187-163صالحقائقحياة)4(
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الكبرىبولسلرسائلالمفصلة"والدراسةجنيير:شارلوقال

حقأ،غريباًوهلةلأولفيبدوالأفكار،منمزيجعنالنقابلناتكشف

الأوساطفيالمنتشرةالمفاهيممنثم،اليهوديةالأفكارمنمزيجفهي

")1(.الشرقيةوالأساطيرالإنجيليةالذكرياتومن،اليونانية

الأسسهيوما؟المسيحيةجدارفيالثغرةبولسأحدثكيف

يسمعولمبل،المسيحيرلمأنهفيرسولأنهعليهابناءًاعتبروهالتي

ا!.به)2(

م،33عامحواليرفع-المسيحيةالمصادرحسب-والمسيح

ا!.0)3(ميلادية05عامفيكتبتبولسرسائلوأول

فيهاقدمالتيتصريحاتهبولسوبدأالجدار،ثغررحلةوبدأت

أبشركمالذيالإنجيلإن:الأخوة"أيها:فقالأصوللهيعرفلارأيأ

بلتلقيناً،تلقنتهولا،إنسانمنتسلمتهأنافلابشريأ،إنجيلاًليسبه

")4(.المسيحيسوعمنبإعلانجاء

طريقعلىالمسيحرأىأنهبولسادعاءبعدجاءتالدعوةوهذه

عنالآدميةبنفيالمزعومقولههوالأولىالنكبةفكانت،دمشق

تكنلمالمسيحألوهيةاختراعوأنإنساناً،كونهعنهونفي،عيسى

1()

(2)

)3(

)4(

.7صهوتطورهانشأتهاالمسيحية

.44صالدجالالمسيح

السابق.المصدر

غلاطية
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الصسجعنواتفاقبدقةونفذلهدُبّرمخططوفقبلعشوائياً،اختراعاً

.)1(الدجال

كنت..يهوديرجل"أنااليهود:يخاطبوهوبولسقال

ا!.دينناً")2(فيتشدداًالأكثرللمذهبتابعاًأيفريسيأ،

ومااَباءنا،بهوعدمااللّهيحققبأنرجاءلي"إن:أيضأوقال

راجيةنهارليلالعبادةعلىتواظبعشرالاثنيشعبناأسباطزالت

ا!.(r)تحقيقه

مسيحيأ،بصفتهيتحدثبولسكانإذاللاَباء؟اللّهوعدهوفما

واحداًنصاًالمتداولةبالأناجيلإليهنسبفيمايتركلمالمسيحفإن

أقاصيإلىالنهرإلىالنهرومنالبحر،إلىالبحرمناليهوديعطي

ا!.0)4(الأرض

المسيحيين"إن:البوليسيالخطتفهموقددانيلو،الكاردنالقال

بالعدو،مسيحيةوثائقوتصفهخائن!،بولسيعتبرونالمخلصين

ا!.0")5(التكتيكيبالتواطؤوتتهمه

)2(

(ص!)

(4)

)0(

يسير.بتصرف،أيوبسعيد

.4/26الرسلأعمال

.7/26الرسلأعمال

4.عهالدجالالمسيحعن

.الدجالالمسيح46عالتبشيرصفة
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المسيحيةوجوهأكثركانبولس"إن:بوكايموريسويقول

لأنهفذلك،المسيحلفكرخائنأَاعتبرقدكانوإذا،للنقاشموضعاً

حوله؟منالمسيحجمعهمالذينهؤلاءحسابعلىمسيحيةكوّن

ا!.")1(0حياتهفيالمسيحعرفقدبولسيكنولم،تعاليمهلنشر

جاء"ولما:السلامعليهالمسيحتلاميذرأيهونفسهوهذا

الجميعوكانبالتلاميذ،يلتصقأنحاولأورشاليمإلىبولسشاوؤل

ا!.0تلميذ")2(أنهمصدقينغيريخافونه

العقائديالاحتلالجلاءهيالأولىالتكتيكيةالمرحلةكانت

وبعد،الأممطريقإلاطريقلهليسالجلاءوهذا،بالمسيحآمنالذ!

ا!.الجلاء)3(0بدأالجدارثقبمنبولسدخول

الأفقمنالمسيحيةتحررتبولس"بانضمام:برنزبواكيميقول

بينالتبشيرضدالمسيحوضعهاالتيالقيودومن-الضيق-الفلسطينية

.")4(الوثنيين

منعدداً"وإن:مئةالخالدونكتابهفيهارتمايكليقول

المسيح،وليسبولسهوالمسيحيةالديانةمؤلسسأنيرونالباحثيق

إضافتهعنمسؤولأالمسيحيكونأنشيءفيالمنطقمنوليس

)1(

(2)

)3(

(4)

.01اصالمقدسةالكتبفيدراسات

.911Y/الرسلأعمال

.47صالدجالالمسيح

.74/121اليهوديالحيمنبابوات
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معيتنافرأضافوهممافكثيرأً،المسيحيالدينإلىرجالهاأو،الكنيسة

")1(.0.نفسهالمسيحتعاليم

بدأتعندما،أورشاليممدينةتركواالمسيحيين"أن:لوريمرقال

وأنهم،ستبدأالثورةأنمنحذرهم-إلهياً-صوتاًوإناليهو!،ثورة

ا!.0فيها")2(ليحتموابيلاإلىيلجأواأنيجب

الأمم.طريقعلىالهلينيةالطرقإحدىهيوبيلا

1()

)2(

!!!

العددأكتوبرمجلةمق

97.صالكنيسةتاريخ
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!مالأ-التثليثعقيدةأدخلالذيهنلم5

عيسىقيامةوعقيدةوالفداءالطلبوعقيدة

السماء،إلىوصعودهصلبهبعدالأمواتهن

المسحبهاجاءالتيال!ثمرائعجملةوأبطل

العبادةعنتختلفعبادةطرقوشرَّع

؟وتلاميذهالمسحبهايتعبدكانالتي

وأشاوؤلكانتوالأداة،اليهودهم...جوابهاالتساؤلاتهذه

المخاحاليهوديهذاحقيقةوهذه،بولسالقديسأو،بولسالرلممول

وشهد،الكتابأهلومقالاتنصوصوفقالماكرالمزيفوالمحرِّف

أهله.مقشاهد

،النصوصعلىبالتعليقيتعلقفيماالتفسيراتفينخوضلن

بعضومقالاتالنصوصب!يرادوسنكتفي،بولسفيوردتوالتي

سفرفيقصتهوردتوقد،ذلكفيالمسيحيةالدراساتفيالخبراء

لوقا.كتبهالذيالرسلأعمال

الطوائفأكثرمق،غالٍيهوديفريسيأنهباعترافهالنصجاء

.السلامعليهللمسيحوحسدأحقداً

.")1(00فريسيابنفريسيأنا:الأخوةالرجالأيها.."

به.آمقومقالمسيحلتلامذةواضطهادهعدائهوعن

.6/23الرسلأعمال)\(
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الكنيسةعلىعظيماضطهاداليومذلكفي"وحدثالنصجاء

عداماوالسامرةاليهوديةكورفيالجيمعفتشتت،أورشليمفيالتي

عظيمة،مناحةعليهوعملوا،استفانوسأتقياءرجالوحمل،الرسل

ويجرالبيوتيدخلوهو،الكنيسةعلىيسطوفكانشاوؤلوأما

")1(.السجنإلىوشملمهمونساءًرجالاً

تلاميذعلىوقتلاًتهديداًينفثيزللمفكانشاوؤل"أما

")2(.الرب

بولس.فيالمسيحيةعلماءكباررأيوهذا

تعارضماكثيراًالبوليسيةالرسائل"إن:دودتشارلزيقول

ا!.0")3(الأناجيل

التيالمسيحيةالعقائدفيبحثةنتائجعنتولستوييقول

هو،يفهمهكانكماالمسيحتعليملفهمينبغي"إنه:بولساخترعها

ويرجع،الظلاممنكثيفةطبقةتحتالتفاسيرتلكفينبحثأن

العهدوتعاليم،المسيحتعليميفهملمالذيبولسأيامإلىبحثنا

والمنازعاتالجدالرسولكان-يخفىلاكما-وبولسالقديم

،وغيرهكالختانالدينيةالخارجيةالمظاهرإلىيميلوكان،الدينية

ظهرعهدهومن،فأفسدهالمسيحيالدينعلىهذهميولهفأدخل

.3-8/1الرسلأعمال()1

./19الرسلأعمال)2(

.29صالمقدسالكتابتراجمفياختلافات)3(
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يسوعالمسيحتعاليموأما،الكنائسبتعاليمالمعروفالتلمود)1(

والمفسرينالشّرّاحوإن،..الكماليةالإلهيةصفتهفخسوالحقيقي

فيويستندون،الحجةذلكعلىيقيمواأندونإلهاًيسوعيدعود!

-الزبور-موسى:هيأسفارخمسةفيوردتأقوالعلىدعواهم

تلكأنمع،الكنيسةاَباءتأليف-الرسلرسائل-الرسلأعمال

ا!.اللّه")2(هوالمسيحأنعلىدلالةأقلتدللاالأقوال

واحد،شخصيؤسسهالمالمسيحية"إن:هارتمايكلويقول

المبادى"أرسىقدفالمسيح،وبولسالمسيح:اثنانأقامهاوإنما

بالسلوكيتعلقوماالروحيةنظرتهاوكذلك،للمسيحيةالأخلاقية

هوبولسإن..المسيحعبادةإليهاأضافبولسولكن،الإنساني

بكثيرللتمسكداعيلاأنهوأعلن،الأولىالخطيئةفكرةأوضحالذي

بتعاليمللتمسكداعيولا،والطهارةالطعامفياليهوديةالشعائرمن

اليهودحاخاماتبهوقام،للتوراةالتفاسيرأو،الشروحكتابهووالتلمود())

عشرينمجلداتهعددوبلغ،سنة655إلى455منامتدتفترةخلال

النظروجهةمنالتوراةأسفارشروحكلعلىتحتويضخمأ،مجلدأ

التلمودهذاوعرفم458سنةنهائيأجمعهمنوانتهوا،اليهودية

،الشروحمنعليهزادواذلكوبعد)المشنه(،أو(الأورشليمي)التلمودب

ا!.والإكمالالإتمامومعناه،)جمارا(أو(البابلي)التلمودوسموه

،التوراةمنزلةعلىتزيدجداًمهمةمنزلةاليهودعندالتلمودويحتل

.57صالميسرةالموسوعة

.173صالنصرانيةفيمحاضرات)2(
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لمالمسيحلكن،الإنسانلخلاصكافياًليسذلكتطبيقلأن،موسى

الأولالمسؤوليعتبرالذيبولسقالهالذيهذامنبشيءيبشريكن

ا!.0")1(0.المسيحتأليهعن

كان"ولكن.وأمثاله،وأعماله،وأفعاله،بولسفيالنصجاء

كذبة،معلمونأيضاًفيكمسيكونكما،كذبةأنبياءالشعبفيأيض!

.")2(00تهلكاتهمكثيرونوسيتبع

يهم..الصحيحالتعليمفيهيحتملونلاوقتدمميكون"لأنهوجاء

وينحرفون،الحقعنمسامعهمفيصوفون،مسامعهممستحكةمعلمين

")3(.الخرافاتإلى

الناصرييسوع"إن-:مئلاً-المسيحالسيدعنالتلموديقول

منبهأتتمويمأمهوإنوالنار،القاربينالجحيملجاتفيموجود

هيالنصرانيةالكنائسوإن،الخطيئةطريقعن-تاندارا-العسكري

ا!.0")4(النابحةبالكلابأشبهفيهاوالواعظون،القاذوراتبمقام

السيدنسبفيالطعنأحكمالجديدوالعهدالقديمالعهدوفي

السيدنسبفيالطعنفيأحكمأساسوضعبل،السلامعليهالمسيح

قصةعنالتكوينسفرفيجاء-كماأمهجهةمنالسلامعليهالمسيح

ه451،1/عدداكتوبرمجلة()1

.3-2/1الثانيةبطرسرسالة)2(

.4-4/3:الثانيةتيموثاوس)3(

.572صالميسرةالموسوعةعننقلاً)4(
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جاءت-أمهجهةمنالمسيحالسيدجداوهما،وزارحفارصولادة

وجاءاالبكر،ابنهزوجةتمارابكنتهيهوذازنامنولداأنهماالقصة

عليهالمسيحيسوعميلادكتاب-متىإنجيل-راجعناوإذاتوءمان

إلىطريقهوجدوالدجلبالكذبوزُيِّفامادُسَّأننجد-السلام

وهدْازنا،أبناءأجدادمنينحدرأنهإثباتفيإليهالمنسوبالإنجيل

التولد.سجلفياسمهموردالذينالأنبياءبقيةكذلكيشملالنسب

أنهالسلامعليهلوطاتهاممنللأنبياءالمنسوبةوالخزاياالفراياوكذلك

وعرضيوأجداديهمبآبائيالشريفعرضهاللّهوبرأحاشاهبابنتيهزنا

أحدبيننفرقلاأنبياؤناوأصفياؤهاللّهخاصةجميعأ،عرضهمفدا

منهم.

المقدسالكتابوهو:القديمالعهدمعرفهوكماكتبهمومن

،وأمثال،وحِكَمْ،ونثر،شعرفيهسجلأنهإذ،والنصارىاليهودلدى

وينقسم،..ورثاء،وغزل،وتشريع،وفلسفة،طيروأسا،وقصص

قسمين:إلى

الخروج-الخلقأوالتكوين:أسفارخمسةوفيه:التوراة-أ

موسى.أسفاراسمعليهاويطلق،التثنية-العددالأخبار-اللاويين

:نوعانوهي:الأنبياءأسفار-ب

-نون(بن)يوشعيشوع:المتقدمينالأنبياءأسفار-ا

الملوك-الأولالملوك-الثانيصموئيل-الأولصموئيل-قضاة

الثاني.
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هوشع--حزقيا-رمياإ-شيعاأ:خرينلمتأانبياءلأارسفاأ-2

-حَثقوق-حومنا-ميخا-(يونس)نيونا-ياعويد-موسعا-يوئيل

خي.ملا-يازكر-حجّي-صَفَيْا

:تبالكتاا-جى

)أمثالالأمثال-)الزبور(المزامير:العظيمةالكتابات-ا

.أيوب-(سليمان

المراثي--راعوث-الإنشادنشيد:الخمسالمجلات-2

أستير.-الجامعة-إرميا()مراثي

أخبار-الأولالأيامأخبار-سخميا-عزرا-دانيال:الكتب-3

الثاني.الأيام

وكذلكاليهود،لدىبهامعترفالذكرالسابقةالأسفاروهذه

المسيحية.البروتستانتطائفةلدى

طوبيا-:هي،أخرىسبعةفتضيف:الكاثوليكيةالكنيسةأما

-الأولالمكابين-باروخ-سيراخبنيسوع-الحكمة-يهوديت

الثاني.المكابين

سفريمنبدلاًوثانيهاوأولها،أربعةالملوكأسفارتجعلكما

والثاني.الأولصاموئيل

قبلالأربعةالأناجيللهذهذكرهناكيكنلمإنهيقولمنهناك

هوذكرهامنأوللأن؟الثالثالقرنأوائلأوالثانيالقرنآخر

يانوساسكندركليمنسبعدهمنجاءثم،م952سنةفيآرنيوس
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الكنيسةحملتوبذلك.التسليمواجبةالأربعةهذهأنوأظهر216،سنة

،موجودةكانتأخوىأناجيلمنغيرهاورفضقبولهاعلىالناس

وإنجيل،ديصانوأصحاب،ماركيونأصحاب)إنجيلمثلودْلك

إلىينسبالسبعينوإنجيل،نظرهمفيالصحيحوهو،مانيأصحاب

،ومطبوعالآنموجودوهو،برناباوإنجيل،تنكرهوالنصارى،تلامس

سرنوإنجيل،التذكرةباسماشتهروإنجيلى،تنكرهالكنيسةولكن

ا!.قهس)1(0

نأالملاحظفمن،ككلالجديدالعهدبقانونيةيتعلقفيماوأما

عاماً،355حواليالشرقتفقد،كتبهشرعيةوتقريربنائهعملية

إيزبيوسويصف،البلبلةمنكثيريوجدكانالوابعالقرنبدايةفحتى

:طبقاتثلاثإلىالكتبفيق!ئمم،الوضعهذا

.عامبوجهقبلت-كتب

نطاقعلىبهااعترفقدلكنجدل،موضعتزاللاكتب-

jسع.ا

الأناجيلومنها.،.الكتبهذهويعدد،..مرفوضةكتب-

رسالة-الأولىبطرسرسالة-بولسرسائل-الوسلأعمال-الأربعة

للطائفةينتميذلككل،..يوحنارؤياإضافةويمكنالأولىيوحنا

ا!.0)2(الأولى

)1(

(2)

.161-16.صالنصرانية،شاهينمصمطفى

16صاالنصرانية،شاهينمصطفى
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يمكنعامفبوجهالجديد:العهدكتابةتوارب!يحْصماأما

رحيلبعدكتبوقد،مرقسإنجيلوهوالأناجيلأقدمبأن:القول

وقديوحنا(،)إنجيلالأناجيلأحدثوأنعاماً،35بنحوالمسيح

حدثذلكوكلعاماً،09-07بيقماتتراوحبفترةالمسيحبعدكتب

علىالمسيحاتباعحملمما،والوثنيةبالقسوةاشتهرتعهودفي

الكنائسقبلتهاالتيالمسيحيةالأسفارأقدمفإنكذلكالاختفاء،

فيالأناجيلأسقطتالتيوهي.،.بولسرسعائلكانتالأولى

حتىالمسيحيوالتعليمالدراسعاتفيعنهاتتقدمتزلولم،الكتابة

ويرجع،أمهحواليْرباعيإنجيلفيمعاًالأناجيلجمعتلقد،اليوم

،ام04عامماركيونبهاقامالتيالمحاولةتلكإلىذلكفيالسبب

المحهدنفوذتستأصللكي؟المقدسةالمسيحيةالكتم!مقعددلجمع

احر.0)1(كتبهمعوتتعادل،القديم

منالمتداولةالأناجيلأهمحولالملاحظاتمنجملةهذه

التاريخية:الناحية

بعدأي،ام50-85منالفترةحواليتاريخه:متىإنجيل-

عاماً.06بحواليالمسيحرفع

بينم!االفترةفييقعفيهكتبالذيوالتأدهلخ:مرقصإنجيل-

بحواليالمسيحرفعبعدكتبأنهأي66،أو65وغالباً،م65-75

عاماً.35

.162صالنصرانية،شاهينمصطفى()1
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واختلفتالأقوالتعارضتإذفيهالفصلوالقول:لوقاإنجيل-

لمإنم08-75مقالفترةفيمادتهجُمعتأنهكتابتهتاريخحولالآراء

بعد(الرسل)أعمالبرسائلم85سنةأو85سنةوأصدر،ذلكقبليكن

نأأي،م59حواليالمصنفنشرثم،لهكذيلسنواتبخمسذلك

عاماً.05بحواليالمسيحرفعبعدكتبقدنفسهالإنجيل

الإنجيل،هذاحولتدوروشكوكشبهاتهناك:يوحناإنجيل-

الأمريكيةالمعارفودائرتي،النصرانيةعلماءمنجمهرةذلكقرركما

كتابأنهفيشكولامرية"لاأنهالأقوالهذهوملخص،والبريطانية

.ا!0مزور")1(

بوستفالدكتور،الإنجيلهذاتدوينتاريخحولأقوالوهناك

9سنةأو59سنةكُتبالإنجيلهذاإن:يقول Aميلادية69سنةأو..،

والغرض،م89أو98أو75أو96أو86سنةكتب:يقولوهورن

وجماعتهماوأبيونشيرينطوسكانأنبعدالمسيحبألوهيةالتصريحمنه

ا!.0)2(إنسانإلاليسالمسيحبأنالمسيحيةيعلمون

قصةتحكيأسطورةمنهماكل:ديهوديتاستيرتقول:ملاحظة

وفتنتهاجمالهاتستخدمحيث،إسرائيلبنيغيرمنحاكمتحتامرأة

إ!.0لهم)3(خدماتتقديمعنفضلاًاليهود،عنالظلمرفعسبيلفي

()1

(2)

(3)

.182صالسابقالمصدر

.ص!18النصرانية،شاهينمصطفى

.956صالمعاصرةوالمذاهبالأديانفيالميسرةالموسوعة
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لبلوغاليهود؟غيرنساءاليهوداستغلالمنطلقهذاومن

كلهوالعالمبلوأمريكاأوروباحالوما،أغراضهموتحقيق؟أهدافهم

الأعمالتلكنتائجكانماإلاالجنسوهوسحمىمنيعانيالذي

.الشعوبفيهاوأغرقواالعالمفيهادنسواالتيالقذرة

من145-142صشاهينلمصطفىالنصرانيةكتابفيوجاء

عليهالثهرسولمريمابنعيسىبهاجاءالتيالدعوةزيَّفالذيهو

؟السلام

ذإ،النصرانيةعلىدخيلرجلإلىمرجعهذلكأن:الجواب

الذيشاوؤلاسمه..بالمسيحآمنمنعلىالاعتداءدائميهودياًكان

منشاوؤلوهو..الرسولبولسالقديس:ذلكبعداسمهصار

فيالخيامصناعةفييعملوكان،بنيامينسبطمنووالده،كيساي

طرسوسي.مدينة

ولدأنهالمؤكدمنولكن،بالضبطمعروفغيرمولدهوتاريخ

سنةيحددديورانتالأستاذكانوإن،السلامعليهالمسيحميلادبعد

فريسيين.يهوديينأبواهوكان،العاشرةالسنةبأنهامولده

عليهالمسيحعلىودسهاأحدثهاالتيوأقوالهافتراءاتهومن

يفديلكيللناسأرسلهوقداللّه،ابنهوالمسيحأنمنالسلام

كيلليهودواختياراًطواعيةنفسهقدموأنه،آدمخطيئةعنالبشرية

الفداء.يتحققحتى،يصلبوه

وجلسالسماء،إلىوصعد،القبرمنقامودفنهصلبهبعدأنه-

أبيه.يمينعلى
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.أباهوليسالقيامةيومالناسسيحاسبالذيهووأنه-

المسيحلتعاليممخالفوهذاجميعاً،الناسديقالمسيحيةوأن-

فقط.إسرائيللبنيجاءأنهمن

السبت،يومبدلالصلاةيومليكونالأحد،استبدلالذيوهو-

الذيوهو،الخنزيرلحمأحلالذيوهو،الختانبعدمأقرالذيوهو

ا!.0والأناشيد)1(الروحيةوالأغانيالترتيلمنتقاليدهاللكنيسةسق

لوريمر:قال

المسيح،شاهدواالذيقالرسلمات"لقد:الكمْيسةتاريخلمحي

يأ،الفترةتلكعقائدعنجداًالقليلإلايعرفونلاوالمؤرخون

الكنيسةأنعلىالعلماءغالبيةومتفق،الأولالقرنمنالثانيالنصف

يذكرلمالمسيحوأن،لاهوتيةصياغةبدونالأولىأيامهافيكانت

")2(.الكنيسةوممارساتوإدارةبناءتفاصيل

جاءالتيالتثليثعقيدةعنالأمريكيةالمعارفدائرةفيوجاء

بالطبيعةتقولالتيالمستحبةالعقيدةهيالتثليثعقيدة"إن:بولسبها

فيتوجدولا،القديمالعهدتعاليممنليستعقيدةهي،للإلهالثلاثية

")3(.ثناياهمنمكانأي

)2(

(3)

.145-441صالنصرانية،شاهينمصطفى

75،82.83،،62ص

أحمد8،اصالتبشيرحقيقةعننقلاًام959طالأمريكيةالمعارفدائرة

.الدجالالمسيح94صالوهابعبد
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يقوللها،المفكرينهضمسوءإلىالتئليثعقيدةأدتوقد

فيهاكتاباًفألَفالفلسفةأحبقدترتليانكان.".:ديورانتوول

لا،معقولشيءذلك،اللّهابنماتلقد:يقولكان"النفس"فياسمه

بيتمنقاموقددفن،وقد،العقليقبلهلافيمالأنهإلالشيء،

)1(.مستحيللأنهمحققغيرأمروذلك،الأموات

نإ.".:للسلامنوبلجائزةعلىالحائز-دولورينيهويقول

مبهمة،أخلاقاًاجتماعيةتتبنىمتعددةلتصبحتفقتالمسيحية

بينالتوفيقلمحاولة؟زائغةفلسفيةبمناقشةمشغولونفاللاهوتيون

ا!.")2(0الإلهموتعنلهمعنىلاالذيوالرأيالمسيحية

عنيقول..رتبةأعلىفينفسهوضعديناًأسسبولسإن

ربنا؟المسيحيسوعرأيتأماحر؟أناألست؟رسولأنا"ألست:نفسه

ا!.؟)3(الربفييديعملأنتمألستم

ألستم،..العالمسميدينونالقديسيينأنتعلمون"ألستم:وقال

ا!.0")4(00ملائكةسمندينأنناتعلمون

ا!.0")5(اللّهروخعنديأيضاًأنا"إني:أيضأوقال

1()

)2(

)3(

(4)

()5

.الحضارةقصة11مجلد،28باب،فا

32.صالإنسانإنسانية

./19كور

.3-6/2كور

.7/54كور
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أعماقحتىشيءكليفحص"الروح:يقولاللّهروحعندهولأنه

00")1(01!.الله

لعنةمنالمحتدانا"المسيح:المسيحعلىيقولالمقابلوفي

علىعلقمنكلملعونمكتوبلأنه؟لأجلنا-لعنة-صارإذْالناموس

ا!.")2(0خشية

تقتضيكانتالوثنيةنحوالمسيحيةمسيرة"إن:برنزبواكيميقول

ا!.0")3(تنازلاتعدة

جنيبر:شارليقولالاختراعاتهذهأو،التنازلاتهذهوعن

الخصبة،العقائدسائرفيهتجمعدينيتأليفإلىتطورت"لقد

بترتيبهاالمسيحيةقامتا،الوثنيةالدينيةالعاطفةمنالنابعةوالشعائر

ا!.")4(00الانسجامعليهاوأضفت،وتركيبها

خيبر:د.يقولوتركيبهاترتيبهاتمالتيالأشياءهذهوعن

لمالمشركيقمنالجددالأتباعأنأيضاًبوضوحبولس"ورأى

ميتةتفسيريجبوأنه،الصليبفضيحةالقبولكلليتقبلوايكونوا

دينيمغزىذاتواقعةمنهايجعلمرضياًتفسيراًالمشينةعيسى

عميق.

1()

)21

(3)

(4)

2/01.كور

.3/13غلاطية

.39صاليهوديالحيمنبابوات

.12صانشأتهاالمسيحية
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لهكانحلاًلهاووضع،..المشكلةهذهفيفكرهبولسوأعمل

عليهالمسيحالناصريعيسىفكرةتجاهللقد..الهدىبالغصدى

اخترعهاالتيالشخصية-المصلوبعيسىإلىإلايتجهولم،السلام

رجل.الوجود.فينفسهالعالمتسبقإلهيةشخصيةمتصور-بولس

،الأرضإلىنزلحتىطويلأأمداًجانبهإلىاللّهبهاحتفظسماوي

ا!.0دمها")1(هويكونجديدةبشريةحقاًفيهالينشىء

باستخداملناسُمِحَإذا-تنتهيالعقيدة"وهذه:خيبرد.ويقول

السيدأنهيتلك،الاستغوابعلىكئيرأتبعثئمرةإلى-التعبيرهذا

ضمنتدخللبولسبالنسبةاللّهفكرةولكن،دلّهابناًلنايُصورعيسى

دلّهيكونأنتصوريتأتىإذنفكيف،..اليهوديةالعقيدةفيميراثه

ا!.0")2(0ابناً.

نجدلم"إننا:فقالالحيرةهذهنهايةلوبونجوستاف.دلناوبيَّق

عبدهالذيالأسطوريالربوبيق،الخالثمعالجليليالنبيبيقشبهأي

سنة.ألفيمنذالناس

،الجموعصنعمنهوالمؤمنونإليهيضرعالذييسوعإن

والمعتقداتالاَلهةأنقاضمنوتعاليمهشخصهتأليفتطلَّبفقد

السابقة.

)1(

)2(

.51هصنشأتهاالمسيحية

.601صالسابقالمصدر
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ولوحياً،كانلويسوعيفقههلاديناًيسوعباسممألسسبولسإن

هذهأدركواما،يسوعفيتجسداللّهإنعشرالاثنيللحواريينقيل

ا!.0")1(محتجينأصواتهمولرفعوا،الفضيحة

وتبشر،الوثنيةنحوالانطلاقهوالمرحلةهذهمحصولفكان

مخططاتوفقالمرسومةالنهاياتنحوالطريقليُعيد،العقيدةهذه

والإعداد.التنفيذدقيقةمرسومةبرامجوفقتنفيذهايتموالتي،اليهود

بل،الوثنيةعلىتقضلمالمسيحية"إن:ديورانتووليقول

ا!.تبنتها")2(0

العقلتقاليدهضمتأن"بعد:نفسهالمصدرفيأيضاًوقال

ا!.")3(0الإلهالمسيحفكرةالوثني

المسيحيةإن:القول"وقصارى:نفسهالمصدرفيأيضاًوقال

ا!.0")4(القديمالوثنيالعالماخترعهعظيمشيءاَخوكانت

!!!

ا.AV،163صالحقائقحياة()1

.276ص،2ف،27ب،11مالحضارةقصة)2(

(r)5.32ص،28ب،هف،11م

2.276،ص27،فا،بام)4(
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الرسولبولصرتحركات

الجديدةالوثنيةالمسيحيةمقسير

والنصارىاليهودكتاباتوفق

إلىبلدةمنيرتحلكان"فلقد:بولستحركاتعنجنييريقول

يهوديةجالياتيجدحينماإلامنهاأيفيأيامبضعةيقيمولا،أخرى

ا!.")1(0هامة

كانيهوديةلمستعمرةمركؤاًروما"وكانت:برنزبواكيمويقول

ا!.0أيضاً")2(فيهاويتوقف،يزورهابولس

تعمل،الماسونجماعاترومافي"وكانت:ماكويوسويقول

فيلتدخلهمقيودأ،-تواجان-عليهموضعأنبعدالموتىدفنفي

ا!.0")3(السياسةشؤون

الميلاد،بعد52سنةولدرومانيامبراطورهوهذاتراجان

بولس.عاصرهاالتيهيحكمهوفترة،أم17سنةوتوفي

زعمالتياللاهوتيةالأمورحقيقةعنجنييرشارلد.يقول

.301صنشأتهاالمسيحية()1

.اليهوديالحيمنبابوات)2(

.12صالماسونيةتاريخ(3)
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عليها:عثوأنهبولس

نتاجوكأنهاعنها،يبحثأندون،الظنمخالبفيعليها"عثو

ا!.0")1(0.الفكريةمحاداتهوفي،ذاكرتهفيلتفاعلاتطبيعي

هو،الوثنيةلنشر؟مخططاتتنفيذفيالتاليةالمرحلةوكانت

نحواليهودآمالتحملواحدةقيادةتحتالمتناثرةالوثنيةرقعةتوحيد

،..المزعومالمنتظرالسلامأميروقيادةبرعايةالكبرىاليهوديةالدولة

الدمج؟محمليةبدأتفكيف

ببناءيعملونالماسون"كانالحميد:عبدرأفتد.يقول

تجهيزهوفي،الامبراطوريةرأسعلىقسطنطينوكانالقصور،

رأيت"لقد:فيهيقولبتصريحقومهعلىفخرج،المعاركلإحدى

")2(.الشمسحولالهواءفيصليبأ

المسيضا!قثم،الصليبهذابفضلانتصوإنه:قالثم

فيه:يقول،تنصرهبياناًليصدر

لإنقاذصلاحهاوتداختارهاالتيالربعدتكنت"لقد

.(3)"مشيئته

ء51هصنشأتهاالمسيحية)1(

.2/911والكنيسةدولةال(2)

.2/911السابقالمصدو)3(
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الكنيسةشمؤونجميععلىالرببصفتيأسقف"أنا:أيضأوقال

.ا!0")1(الخارجية

بريطالْياعلىملكأباسمهولْودي،م274سنةولدهذاقسطنطين

ال!مملطةكرسيونقل،م312سنةالمسيحيالدينواعتنق،م356سنة

ا!.0م)2(337عاموتوفي،م335عامالقسطنطينيةإلى

فيصليباًشاهدأنهقسطنطينادعاءعنموسهيمالمؤرخيقول

فيالصليببرؤيتهالامبراطورلثمهادةعلىإلاتستندلم"لماذا:الهواء

نأينبغيكانالذينالألوفمنأحدلثمهادةيذكرلمولماذاالهواء؟

الانفرادبعدقسطنطينبشهادةاكتفواولماذاذلك؟شاهدواقديكونوا

المسيحيللعالممعروفةغيرالقصةهذهتكونأنيمكقوكيفمعه؟

سنة؟)3(.وعشرينبخمسحدوثهابعدحتى

علىتحولحيققسطنطينكان"هل:ديورانتوولويقول

؟،دينيةعقيدةعنعليهأقدموهلهذا؟،عملهفيمخلصاًالمسيحية

أغلب؟السياسيةحكمتهعليهأملتهابارعةحركةكطنالعملهذاأنأم

ا!.0")4(الأصوبهوالأخيرالرأيأنالظن

1()

)2(

)3(

(4)

9صااليهوديالحيمنبابوات

.6صالماسونيةتاريخ

/AVوالكنيسةالدولة Y.

.2/12والكنيسةالدولة
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عليهايترتبمواقففيواحدةبصورةتعد!تإذاوالجريمة

،بعيدةأهدافلها،منظمةعصابةوراءهاأنعُلِمَ،تاريخيمنحنى

واحد.وجوهرها

العلماء.قررهاحقيقةوتلك

عملاً،الكبرىالفكريةالتغيراتكلفي"إن:الجنديأنورقال

ا!.0سرياً")1(خفياًأوواضحاً،ظاهراًانكسواء،يهودياً

كتاباًعشرالسابعالقرنفيبوتسويهكتب"ولقد:جاروديوقال

التأريخ،أحداثفكلالدنيا،مركزاليهودوجعل،العالمتاريخعن

الربإرادةإلىيرجعذلككلوسقوطها،،الامبراطورياتوقيام

الواحدهدفهاإلىالبشريةقيادةعبءعليهميقعالذينإسمرائيللأبناء

ا!.0")2(المسيحمجيءوهو

قبلهالذيبولسمنهجفيقولهمعرضفيتوينبييقولى

لا-مسيحيةانتزعبولسأنللدهشةيدعوالذي"النجاح:قسطنطين

نأ-اليهوديغير-بالشطاعةكانبحيث،اليهوديالدينمن-يهودية

اليهودية.بالشريعةيلتزمأنغيرمنبحريةيتقبلها

المسيحيةأنللدهشةمساوبشكلللإعجابيدعوومما

إليهاتضمأنفيالنهايةفينجحتالذكرالسابقةاليهوديةالصبغةذات

(2)

.471صالتلموديةالمخططات

إسرائيلملف
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ا!.0اليهود")1(باستثناءالرومانيةالامبراطوريةسكان

الوثائقأننذكرأنبمكانالأهمية"ومنلويمر:قال

.")2(لاهوتيةأمورعلىأساساًركزتوقد،بولسرسائلكانتالأولى

ا!.

التيهيبولستعاليم"وكأنت:الوهابعبدأحمدوقال

ا!..(r)"الغلبةلهاوكانت،شاءت

بالأناجيلنيقيةمجمعفيقسطنطينجاء"حتى:توينبيوقال

وأقرهاالجديد،العهدتسمىوالتي،اليومالمتداولةالأربعة

ا!.0")4(بالقوة

الإيمانقانونأقرالذيللمؤتمرالختاميالتبيانفيجاء

منهناكيكنلم،العقيدةهذهعنأفصحنا"عندما:المسيحي

علىالشهودأولكاننفسهالحبيبالامبراطورإنبل،.يفندها.

واحدةعبارةإليهاتضافأنعلى،آراؤهمعهاوتوافقت،إيمانناصدق

ا!.(.الجوهر")ْنفسمنهي

1()

)2(

(3)

(4)

)0(

.rvv/)البشريالجنستاريخ

83.صالكنيسةتاريخ

32.صالعقائدمصادرفيالمسيح

.2/58البشريةتاريخ

.2/183والدولةالكنيسة
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كانالتيالكلمةهيالجوهرمساوقي"محبارة:توينبييقول

قبل")1(.منيمقتهاقسطنطين

الكنيسةاتحدت"وهكذا:الرؤياسفرتفسيرفيحناالأستاذيقول

العالمإنقيلحتى..مقدسغيررباطفيأناملهماوتشابكت،والدولة

ا!.0كثيراً")2(عالميةالكنيسةوصارتقَليلاَّ،متديناَّصار

بينوساوىالقيود،قسطنطينفك"لقد:رستمأسدوقال

ا!.0")3(والوثنيةالنصرانية

وغداً،كان"لقد:لقسطنطينوصفهفيلونفانهندرليكوقال

ا!.0")4(يرحملا،القلبغليظ

وهي،الصليبيةالدولةبوجودقسطنطينمرحلةأثمرتلقد

.المزعومبولسجهودثمرةبحقيقتها

لاأنالمحتملمنكان،بولس"بدونجنيير:شارلد.يقول

ا!..(")ْالمسيحيةتوجد

نأ"وما:قسطنطينعنرايليكادييند.يقولالمقابلوفي

الناسمنكثيرأصبححتىالرسميالامبراطوردينالمسيحيةأصمبحت

)1(

(2)

)3(

(4)

)5(

.2/58البشريالجنستاريخ

.95صالرفلاتفسير

8.صالكنائسفيحرب

6./15البشريالجنسقصة

.11اصنشأتهاالمسيحية
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ا!.0")1(سياسميةلدواع،مسيحيين

المسيحيةامتصعت"لقدالأحداثا:ممْحنىعنتوينبيويقول

البشويةتاويخأنالم!مميحيةانتشمارعلىترتبوقد،..دمرتمماأكثو

ا!.0جديداً")2(منعطفاًاتخذ

كانأنهبولسوصفنستطيعكله"لذلكجنيير:شارلد.يقول

ا!.")3(0المستقبلمنشع

)2(

(ص!)

ا.lvصوالعالمالقرب

378.صالبشريةتاريخ

.84صونشأتهاالمسيحية

!!!
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بولسلمنهجالمتحمسلوثرمارتن

والنصاركطاليهودكتاباتضوءفيالبروتستانتوإمام

الأحداثفيودوره

الشريف:ريجيناتقول

حولالتوراةنبوءةبأنويؤمن،لبولسمتحمسأنصيراًكان"لوثر

لدراسةالحماسةأخذتهلليهوديةولميوله،ستتحققإسرائيلإنقاذ

ا!.0")1(العبرية

ا!.0")2(الألمانيةإلىالقديمالعهدبترجمةقام"ثم:وقالت

يتحدثونالقديمالعهدأنبياءجعلإنهقيل"حتمأ:بيتونقال

ا!.r()0"الألمانية

الأساسالمقدسالكتاب،البروتستانتجماعته"واعتبرت:وقال

")4(.الدجالالمسيحنبوءةبهويضم،الإيمانلقبولالوحيد

عنالدفاعرايةرفعواالإيمانهذا"وبمقتضى:التلاللّهعبديقول

)2(

)3(

(4)

.4هصوجذورهاالصهيونية

.77صالسابقالمصدر

.131صالكنيسةتاريخمنمواقف

.411صالسابقالمصدر
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ا!.0")1(اَمالهمتحقيقإلىوالسعي،اليهود

اليهودبينالمنتظرالمسيحفكرة"وأصبحتريجينا:تقول

ا!.0")2(البروتستانتبحركةوثيقبشكلمرتبطة

فيالأمراءمنالكثيردان،لوثرظهرأن"وبعد:هندرليكيقول

عامالمنعقدسييرمجمعوأصدر،..بمذهبهالرومانيةالامبراطورية

دينعلىجميعأيكونواأنيجبالرعايابأنحكماً،ام521

ا!.")3(0أمرائهم

رعاياهم،منالكاثوليكالبروتستانتالأمراء"فاضطهد:وقال

البروتستانت،رعاياهمعلىالكاثوليكمذهبعلىالذينالأمراءوأشفق

ا!.0")4(الطوائفبينحربساحةإلىأوروباوتحولت

(.أمريكا)ْإلىاليهودمعالبروتستانتذهبالقتلمنوهروباً

ا!.

فيتصبالعبريةالثقافةوبدأت،الماسونيةوقعتأمريكاوفي

.ا!0أرضها)6(

)1(

)2(

)ص!(

(4)

)5(

(6)

.95صاليهوديةالأفعى

*94صوجذورهاالصهيونية

.27صالبشريالجنسقمعة

.27صالسابقالمصدر

.13صالكنيسةتاريخمنمواقف

.183صوجذورهاالصهيونية
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أرضأنهاعلىأمريكاإلىينظرونالعالمفياليهودأصبححتى

ا!.0)1(الجديدةكنعان

العهدرجالأسماءأولادهمعلىيطلقونالبروتستانتوكان

ا!.0)2(التوراةبلادأسماءقراهموعلى،القديم

ا!.0)3(التشريعدليلهيأمريكافيالتوراةوأصبحت

اللاهوتمنمهماًجانباًاليهوديبالبعثالاعتقادشغلولقد

المنتظرالمسيحمعتقداتاحتلتحيث،الأمريكيالبروتستانتي

ا!.0كلها)4(الأمريكيةالساحة

ينتظرونمريمابنالمسيحإلىينتسبونالذينأصبحهكذا

(.اليهود)ْينتظرهالذيالدجالالمسيح

وإيطالياوانجلترافرنسافيالبروتستانتيالمذهبانتشرولقد

وبلجيكا)6(.وإسبانيا

)1(

(2)

(3)

)4(

)0(

)6(

!!!

.183صالسابقالمصدر

.912صالكنيسةتاريخمنمواقف

.183صوجذورهاالصهيونية

وجذورها.الصهيونية

.6اصالدجالالمسيح،أيوبسعيد

.78صالرؤياسفرتفسير
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الثصارىدعوةحقيقة

اليهودبحقوقبالمطالبة

الثصارىكتاباتضوءفي

لااليهوديةمنبالفرارتوصيهمالنصارىكتبأنالحقيقة

،الاتجاهاتوتعكسالأمر،يدبرلمّاولكن،بحقوقهمالمطالبة

كلينحرفحيمئذأهلها،إلاعلمأبهايحيطلامقاصدنحووتنحرف

البعيدةالحقيقيةوالجذورالأصولإلىيرجعلمماالتيارهذافيشيء

والدجل.والسخافةالزيفعن

اليهوديةالمنطقةفيالذينليهرب"عندئذ:متىإنجيلفيجاء

ومن،بيتهفيماليأخذ؟ينزلفلاالسطحعلىكانومن،الجبالإلى

")1(.0.ثوبهليأخذيرجعفلاالحقلفيكان

فاليهودهذا،نتوقعأنأمرنا"إننا:تفسيرهفيهنريمتىقال

اللّه،عدليثبتبهذا،بهميحلأنيجمبوالخرابيعاقبوا،أنيجب

وهذهحينها..،فيتتموسوفاللّه،منالكلمةخرجتولقد

المسكنتهدمأنيجبساميةلغايةكوسيلة؟تتمأنلابدالحوادث

تبقىلكي؟المتزعزعةالأشياءإزالةيجمبالجديد،إقامةقبلالقديم

)1(.24/16-17
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ا!.0")1(تزعزعلاالتي

فتؤخذأورشليمعلىالأممكل"وأجمعالنصفيجاء

ا!.")2(00المدينة

منسيخرجوناليهود"إن:حزقيالتفسيرفيفكريرشادقال

كلفيأورشليمالمذنبةالمدينةهذهمعتمقدهذانار،فتأكلهمنار،

علىنصرنبوخذجاءالماضيففي،والمستقبلالحاضرتاريخها

،..للمحاربةالأممكلعليهاستجتمعالمستقبلوفي،أورشليم

ا!.")3(0المدينةوتؤخذ

لمن)4(.وتعطىاليهودمنالمدينةتؤخذ

أبداً،تنقرضلنمملكةالسماواتإله"يقيم:النصفيجاء

تثبتوهي،المماليككلوتفنىوتسحقاَخر،لشعبيتركلاوملكها

.الأبد")5(إلى

)ومناليهودينتظرالذيالعقابفيالمفسرينأقوالجملةهذه

عليهاوعدَّل،بولسوضعهاالتيالزائفةالمسيحيةمنبهم(آمن

،الفاتيكاندولةوامحتنقتها،.لوثر.مارتنلهاوتحمس،قسطنطين

)1(

)2(

)3(

4()

)5(

322r-صمتىتفسير Y r.

2/45.دانيال

.126صحزقيالتفسير

.66صالدجالالمسيح

.2/5iدانيال
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الشرقمنالغربانوتبعتها،أولْيتمابكلوأمريكاأورباونصرتها

.الأديانوتقارب،التقريبباسم

هذانهايةفيوقضاءهاللّهغضبأورشليمستذوقأخرىومرة

ا!.0الحاضر)1(الدهر

سركيس:الأبيقول

أجدادهمكانالذينإنحتىانهارتقدالقربفى"والمسيحية

باعواالقدسحمايةبذريعةالصليبيةالحربيشنونالماضيةالقرونفي

الع!ئعرين")2(.القرنفيلليهودفلسطين

:فكريرشاديقول

إسرائيلبينفرقهناكفليستحذيو،كلمهْنوجهأنيجب"وهنا

بقضائهالربسيتعاملجدأ،قريبوهوقادميومففي،والنصرانية

ا!.0")3(بالاسمالمسيحيةمعولاسيماالمخيف

المسيحأبناءنحقيصحلا"إنه:منعمطونيوسالأبيقول

وتعاويذ")4(.وملاحمأساطيرمناليهودشعبقدَّسهمانقدِّسأن

.Aا

1()

)2(

)3(

(4)

.67صحزقيالتفسير

.ههصوالمسيحيةاليهوديةبينالعلاقة

.67صحزقيالتفسير

38.صاليهودخطر
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اليهودعلىسيتتابعالخرابأننعلمأن"ويجب:هنرييقول

ا!.0")1(الفريسةالنسريشمكماكانوا،أينما

مناليهوداجتماعفيقولهمعرضفيايرنسايد،أ.!.يقول

فلسطيق:فيالعالمأصقاعكافة

ا!.0اللّه")2(لمعصرةمنهمعلمغيرعلىأنفسهميهيئون"إنهم

1()

)2(

34.هصمتىتفسيو

33.صدانيالتفسيو

!!!
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والخيمالطالحقيقةبين

الزهمان؟آضرأحدثمنالنممارىهوقعأين

الحقيقيالموقعستبينالمقدسةكتبهمفيالواردةالنصوصواقع

اليهودلعالمكانالمقدسةكتبهمفيوقعالذيالتحويفإن

والمقاصد.النهاياتلبلوغ؟رسمتالتيالأهدافوصالح

التيالحوادثمنكثيربهاالأناجيل"إن:ديورانتووليقول

الواردةالحوادثمنكثيروقوعلإثباتقصد؟عنوضعتأنهاتبدو

ا!.0")1(القديمالعهدفي

زمانبابفيإليناوصلتالتي"الحالات:هورنيقول

أموإلىتوصلناولا،ناقصةالكنيسةمؤرخيقدماءمنالأناجيلتأليف

وكتبوها")2(.الواهيةالرواياتصدقواالأولونالقدماءوالكهنة،معحن

ا!.

(1)

(2)

.11/012،26الحضارةقصة

4طهورنتفسير - 2/2 ، 181 i.
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الزمانآخوأحدثمنالنصارىدورتحديدنقاط

طوائفهمبجميعالمقدسالكتابمفسروأقرهاالتيالإجابةإن

هي:

صايع:القسيقول

،والحقول،المدارسمن..السماءإلىسبخطفونالنصارى"إن

والضيق،الدجالعنيبتعدواحتىوالسفن،،والطائرات،والمصانع

")1(.العالمعلىيأتيالذيالعظيم

:تبنسايرإ.!لقاو

فيالمسيحلملاقاة"السحابفيجميعاًسيخطفو)،"إنهم

ا!.الهواء")2(0

!؟ينزلحتىالأرضعلىأنتظروهلويضسهمكانما:قلت

الضيقمدةطيلةالهواءفيمعلقينيظلون"و!سوف:ستيفنسقال

.")3(معهفينزلواالمسيحينزلحىشى،الأرضعلىالذي

مصيرهوفماالهواء،فيويعلقونسيخطفونالنصارىكانإن

؟الأرضعلىمن

التفسير:فيجاء

1()

)?(

(r)

الأمم.كلمشتهى

.941صدانيالتفسير

،)01هصالدينيوم
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الناسولكن،اللّهبكلمةيتمسكونشهود،الأرضعلى"سيكون

ا!.0")1(ويضطهدونهمسيقاومونهم

فيمعلقونوالنصارى،الدجالرجالهماليهودكانفإذا

صفاتهم؟هيوماالشهود؟هؤلاءهمفمن،الهواء

التفسير:فيجاء

لن،الاختطافبعدالأرضعلىالضيقمدةفي"المؤمنون

يجتازأولثمهيداً،يموتأنإمابلطبيعياً،موتاًمنهمأحديموت

اجتازواالذينأو،?bالشهدمنالفريقهذاأنشكولا،بسلامالضيق

")2(0.الكنيسةاختطافبعدآمنواقدبسلامالضيق

صايغ:القسيقول

الاتيا!شديدالضيقمنللنجاةالوحيدةالطريقةهو"الاختطاف

الهلاكمنوعائلتهنوحلنجاةالفلكاللّهدبرفكما،العالمعلى

تحتسيكونالذيالشريرالعالممنينقلناالاختطاففبهذا،بالطوفان

لاالذي،العظيمالضيقفيالكذَّابوالنبي)الدجال(،الوحشسيطرة

الأثرلنتائجهوسيكون،سريبشكلسيحصلوالاختطاف،لهنظير

ا!.")3(00.العالمفيالبالغ

()1

(2)

)?(

.423صالرؤياتفسير،حنا

.423صالرؤياتفسير،حنا

.هأصالأممكلمشتهى
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التيالكنائسفيسيتبقىعمنالكلاممعرضفيالتفسيرفيجاء

يخطفوا.لمممقتخلولم

سمتيفنس:قال

سيعادالمرتدةالمسيحيةأنفيهشكلامماالاختطاف"بعد

ا!.0المسيع")1(تعاليممنخالياًسيكونالاتحادهذاولحَق،توحيدها

إيرنسايد:قال

ا!.0")2(المرتدةالأنظمةجميع"ستتحدد

حنا:قال

ا!.0وسلطانها")3(نفوذهاالبابوية"وستستعيد

سشيفنس:قال

أجزاءجميعتضمواحدةعظيمةهيئةكنائسهاجميع"وتشكل

ا!.")4(النصرانية

حنا:قال

(،البابوية)أيالمرأةمنقوتهامستمدةستكونالكنائس"وهذه

ا!.0)5(("الدجال)أيللوحشخادمةوستكون

)1(

)2(

)?(

(4)

)0(

.63صدانيالتفسير

.63صدانيالتفسير

373.صالرؤياتفسير

.6اصدانيالتفسير

الرؤياصتفسير
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الحاضرعصمونافيالنصارىعندالردةمعالم

:اليومالنصارىيعيشهاالتيالردةعنكلامهمعرضفيحناقال

منالانتكاسبوادربوضوحيرىأنبصيرةذو"ليستطيع

")1(.اليوم

والاستنارة،المدنيةنهايةتكونأنبمكانالغرابةمن"وإنه:وقال

ا!.0")2(الشيطانعبادةهيالمرتدةالمسيحيةفيالذهنية

:فكريرشعادقال

تلامين!)أيالرسلأيامفيبدايتهوكانت!،الاَنموجود"والارتداد

ا!.0")3(فرديةبصفةولكن(،المسيح

المرتدالمسيحيالنظامعليهاسيكونالتيالطبيعةمعالم

الهزء،رجالياالربكلاماسمعوا"لذلك:النصجاء

عهداًعقدناقد:قلتملأنكم،أورشليمفىالذيالشعبهذاولاة

عبرإذاالجارفوالسوط،الهاويةمعميثاقاًووضعنا،الموتمع

"."يهربلااَمن"منالربالسيديقولهكذالذلك؟..يأتينالا

(.Mا!)

)1(

)2(

)3(

)4(

.228صالرؤياتفسير

.357صالسابقالمصدر

.01صازكرياتفسير

.61-2841/أشعياء

AV

http://kotob.has.it



يستهزئونالذينالمستهزئونهم:الهزء"رجال:التفسيرفيجاء

أورشليمفيالذينالمرتدونالشعبهذاولاةهناوهم،الرببكلام

هوعهداً:معهعقدواالذيوالموت،العظيمةالضيقةوقتفي

:الجارفوالسوط،الكذَّابالنبيهي:والهاوية،الرومانيالوحش

ا!)1(.0سيهلكهم"الذيالشمالملكأو،الآشوريعلىإشارة

إيرنسايد:.أ!.قال:التفسيرفيجاء

سيتمكماواحد،تحالففيستتحدأوروبيةقوىعشر"إن

حاكم،العشرةهؤلاءمنوسيصبح،والملكيةالاشتراكيةالنظماتحاد

ا!.0)2((")الدجالالوحشهوالحاكموهذا،لأوروبا

سياسياًحلفاًحقيقةيصبحالأوروبيالحلفهو"وها:قلت

تحكمهادينيةدوافعتكونأنتعدولاوالدوافعوعسكرياً،واقتصعادياً

منحرفة؟عقيدةتحكمهاامبراطوريةبناءنحوتتجهواحدةعقيدة

والحاكم،المطلقالحكمدولةبناءنحووتذليلهالعالملاسمتعباد

والوجودالكيانضربوهوالواحد،الهدفوتحقيق،.الواحد.

الحقيقةالنواةهوالحلفهذايكونأنيمنعولا،الإسلاميةوالعقيدة

المعركةفيالمسلمينلمحاربةسيتحدالذيالأوروبيللحلف

،الدجالالمسيحجحافلهميقومالتي..الكبرىالملحمةأو،النهائية

."المهديالإيمانجحافلويقوم

)1(

)2(

.261-925صأشعيا،تفسير،حنا

13اصدانيالتفسير
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وايرنسايد:الصايغوقال

التامةالصلاحية)الدجال(الوحشستعطيالمرتدةالكنيسة"وإن

الدولةحمايةبمعاهدةالجميعوسيرتبطاليهود،ويمثلليمثلها،

.")1(الجديدةاليهودية

جثيير:شارل.ديقول

ا!.0")2(الأياممنيومفيمسيحيينقطيكونوالمالغربيين"إن

حنا:قال

اللّهعيَّنهالذيوالرجل،تأتيأنأوشكاللّهأقامهالذياليومأن"نرى

ا!.0المنتصر")3(كالقائدنراه

)2(

(r)

III

.134صداثيالتفسير،الأممكلنشتهى

902صنشأتهاالمسيحية

.574صالرؤياتفسير
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المهديماالمنتظراللّهعبدبنهحم!الإهام

والنصارىاليهودكتاباتضوءفي

:أيوبقال

سيرتبطالباطلأنذكرتقدالمسيحيةالمصادركانت"وإذا

.من؟"ضدالمعاهدةفهذه،بمعاهدة

الشيطانيالمجتمعهذاضدسيرفعاللّهأنأيضأ:ذكرتكما

أوصافه؟هيوما،الرايةهذهقائدهوفمن،راية

القائد:وعن،اليومعنالتفسيرفيقالوا

الذيوالرجل،يأتيأنأوشكاللّهأقامهالذياليومأن"نرى

ا!.0المنتصر")1(كالقائدنواهاللهعيَّنه

،العادلالقائدبهذاوالنصارىاليهودمقالاتبسردوسنكتفي

ماوالحججالشواهدأبلغلأن،..المسلمينع!دلذكرهنتطرقولق

.القومبلسانكان

:أيوبسعيدقال

.574صالرؤياتفسير(1)
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العهدفيالصادقالأميننفسههوالمهديأنعلىندللى"لكي

القديم.العهدفيالأياموقديمالجديد،

قديمأوصاف"إن:916صدانيالتفسيرفيحناالأستاذيقول

ا!.0"الصادقالأمينأوصافنفمصهيالأيام

لا،الصادقالأميننفسههوالذيالأيامقديمبأننقطعولكي

.الأحوالمنحالب!أيالسلامعليهعيسىعلىيعود

:461صدالْيال/تفسيرإيرنسايد.أ!.الأستاذيقول

درجلتسلُّميأتيعيسىالمسيحبأنالترجمانأحدث"تقول

.الأيامقديممن()القيادةالكتابة

الأمينأنوبما،يسلمالذيغيرالمستلميكونالنصوبهذا

وعيسىبأنهأحديدعيأنيمكنفلا،الأيامقديمنفسههوالصادق

واحد)1(.شخص

الإنجيل:فيالمهدياسموردكيف

الزمانآخرالمعاركسيخوضالذيالقائدأنالرؤياسفرفيجاء

ا!.")2(00الصادق"الأمين:اسمه

)1(

(2)

78.صالدجالالمسيح

.119/1الرؤباسفر
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الإنجيل:فيالمهديمنهـجصفات

ا!.")1(00بالعدلويحاربيقضي"الذي:وجاء

الإنجيل:!يالمهدينسل

وعلىرجليها،تحتوالقمر،بالشمسمتسربلة"امرأة:وجاء

يرعىأنعتيداً،ذكراً،ابناًولدتكوكباً،عشراثنيمنإكليلرأسها

ا!.حديد")2(0منبعصاًالأممجميع

النسلويأتي،..وقور،..فاضلةامرأة"إنها:التفسيرفيقالوا

ا!.")3(00المرأةهذهمن

!!!

)1(

)2(

(3)

.219/1الرفد1سفر

.ه-21/1الرؤياسفر

حين،Wاصحناالرؤيا/تفسير،87901،صلممتيفنس،الدينيوم

.ام26/9/849فيالصادرالعددساعةاَخرداكستون
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الجديدالعهدفيالمقديم!ةالمدينة

الكعبةهوالمراداللّهوبيتهكة،

،الصادقالأميقيواليالذيالمعسكرحولالجدلننهيولكي

المسلمين؟أم،النصارىأماليهود،معسكرهوهل

التيالدعوةمعالمهيما،مرةأولالاسمورودنتتبعأنلابد

ا!.رجالها)1(صفةوما،مكانهاوما،الزمانأوليبلغهاجاء

:هكذامرةأولالنصجاءلقد

وأكتب،إلهيعندمنالسماءمنتنزلالتيالجديدة"أورشليم

وأكتب،للكنائسالروحيقولمافليسمعأذنانلهمنالجديد،اسمي

الأميقالشاهدالحقيقولهما،إليكلادوكيهكفىالكنيسةملاكإلى

ا!.اللّه")2(0خليقةرئيسالصادق

التفاسيركتبتتعدىلاالتفسيردائرةستكونالنصهذاوحول

؟تكونمنالجديدةفأورشليم،..الكتابأهلعندالمعتمدة

()1

(2)

.8Vصالدجالالمسيح

.3/13541الحياةكتاب،التفسيريةالترجمة
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منالدجالالمسيحكتابمصنفيجمعهقدماجمعناوقد

كاملة،صورتهانرىكيالرؤيا،سفرامتدادعلىالمبعثرةأوصافها

هو:المتداولالإنجيلفيالرائيذكوهالذيموقعهافكان

المدينةوأراني،عالٍضخمجبلقمةإلىالروح"وأخذني

.A(1)ا"00أورشاليمالمقدسة

التفسيو:فيجاء

الارتفاعحالةفيإلاترىأنيمكنلاالمجيدةالمناظر"لأن

والسمو")2(.

ثور.جبلوخاصة،الجبالقمموحواليها،وكذلك:قلت

العاصمة:أرضصفةفيالنصوجاء

.(3)"00فيهابحرلا،جديدة"أرضاً

التفسير:فيجاء

لأنهبلجديداً،بحراًهناكلأنليسبعد،فيمايوجدلا"البحر

ا!.")4(0الإطلاقعلىبحرهناكيكونلاسوف

زالت.ولاكانتمكةهيوكذلك:قلت

)1(

(2)

(ط!)

(4)

.11/12يالرؤا

.254صلرؤيااتفسير،حنا

.1/12يالرؤا

.321صلرؤيااتفسير،وبيسلي
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وعادت،قبلمنمضمتقدوأمتهاشعبهالأنمضينا،قد:قلت

أمةهيتلك،مرجومةأمةكانتأنبعدالملعونةالغضبيةالأمة

المشحوطةوالأمةوالخنازيو،القردةأخوةإسوائيلوبنياليهود،

المسيحيةأمةأيضاً،الضالةالأمةحالهوكماعليها،المغضوب

.المرتدة

"سماءالمكانهذاإلىالعاصممةانتقالسببفيالنصفيوجاء

قدالأولىوالأرض،الأولىالسماءلأن،جديدةوأرض،جديدة

0")1(..مضيمت

التفسير:فيجاء

ا!.0")2(زوالإلىطبيعتهوفساد،اضمحلالهفي"فالقديم

الداخل:منالمقدسةالمدينةصفة

النص:جاء

ا!.هيكلاً")3(0المدينةفيأجد"لم

361:-935ص(فكريرشاد/حزقيال)تفسيرالتفسيرفيجاء

ومعظم،فيهالعبادةونظامالأخير،الهيكلحزقيالوصف"لقد

الأسفار.كلفيبل،فقطحزقيالسفرفيلاالصعوبةغايةفيجاءما

)1(

(2)

)3(

.1/12الرؤيا

.231صالرؤباتفسير،وبيسلي

.12/22لرؤياا
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الكنيسة.هوالهيكليكونربما:قالوافقد

الكنيسة.علىكتبواأوعرفواماالجديدالعهدأبناءكلو!كن

الحق.معتستقيملاالتفاسيرهذهكلإن

فيوستتمبعد،تتملمالنبوءةهذهأنهو:الصحيحالتفسيرأما

المستقبل.

كلفيسليمانفهيكلبناء،وأعظمأفخمالبناءهذاوسيكون

ا!.0البناء"لهذابالنسبةشيئأيعتبرلاعظمته

حريةلهمسواءعلىالكلأنمعناه،الهيكلوجودوعدم

اللّه)1(.منالاقتراب

هذهغيرهمعندوليس،المسلمينعندالحجبهيقصد:قلت

النحو.هذاوعلى،المثمعيوة

لدعوةوضعبيتالإنسانبيتوليس،بحقاللّهبيتلأنه:قلت

الأنداد.لدعوةوليس!التوحيد،

عنيصدرماكلعنيمتنعونسوفالبناءهذاحولأنهمكما

ا!.الفبيعة)2(0

.والجماع،الطعامعنوالصومالحجشعائرفيوجاء

ا!.0رأسها)3(تغطيوالمرأة،عارياًالرجلرأسويكون

)1(

)2(

(3)

.458صالرؤياتفسيرحنا،

428.صتفسيرحزقيال،رشادفكري

.942صحزقيالتفسير،فكريرشاد
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مغطى،والمرأة،حاسراًالرجلرأسيكونأنالسنةوهي:قلت

والكفين.الوجهكاشفة

الحج،فيالمسلمينعندالإحرامثياب،كذلكوهي:قلت

النحو.هذاعلىغيرهمعندوليس

)1(.الفخذينإلىالحقوبيقمنالعورةلستر؟السراويلويلبسون

الحلقوهو،الفعلهذاوالسنةالكتابفيوردوقد:قلت

.والمرأةللرجلالتقصيرأو،للرجل

231(.جررأسهمشعرويجزون

وأ،الزينةحيثمن،والمسلمينالعربرمزهووالنخيل:قلت

المشرفة.مكةهيوكذلك،..للزراعةاتخاذه

وأغصانالنخيلهوالبناء،هذاعندالزينةمنواحدنوعوهناك

)3(.النخيل

العاصمة:لقلبالهندسيالبناءشكل

العالم؟أصقاعكافةفيتعالىللّهبيتهنالكوهل:قلت

مكانالنمكلهذافيالشمولبأنالتسليمافتراضعلى

التوحيدعلىالعبادةتلكتكونأنفضلاً،تعالىاللّهفيهيعبد

()1

)2(

(3)

.942صالسابقالمصدر

942ءصالسابقالمصدر

374.صحزقيالتفسير،فكري
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اللهمسبحانك،النعتهذاعليهاينطبقالمشرفةالكعبةإلا،الخالص

وتعاليت.

إلابالأقنعةوتغطيتها،الحقائقتزييفالمزيفونحاولوإنحتى

ويعلي،الدينيقيمأنإلاويأبى،ويظهرهالحقيجليسبحانهاللّهأن

.نورهيطفئواأنالمجرمونحاولوإن،الحقكلمة

يساويطولها،مربعةالمدينةأرض"وكانت:النصفيجاء

ا!.عرضها")1(0

")2(والارتفاعوالعرضالطولمتساوية"هي:النصفيوجاء

ا!.

..مكعبةالمدينة:تفسيرهفيويبسلي"يقول:التفسيرفيوجاء

ا!.0")3(وكاملأسمىسماوينظامإلىإشارة

حجرشبهالمنظر"فيبالمكعبةموجودحجرفيالنصجاءثم

ا!.0")4(00والعقيقاليشب

التفسير:فيجاء

ا!.(.")ْ..كريمحجرمنأساسعلىمقامة"إنها

)1(

(2)

)3(

)4(

)5(

2لرؤياا .V1/1

61/12.

.721صلرؤلااتفسير

.*34/لرؤد1ا

.721صلرؤيااتفسير،ويبسلس
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التفسير:فيوجاء

ا!.0")1(0.حجرأكرمأنهاليشبحجر"ويوصف

الحجرهوالعتيقالبيتعليهأقيمالذيالحجروهذا:قلت

كإبراهيمالأنبياءتقبيلموط!تشرفاً،اللّهزاده،الأبيضالشريف

،السلامعليهعيسىإليهسيحجوالذيجميعاً،ومحمدع!ي!وإسماعيل

وسيقبله.

التفسيرفيوجاء

وعقيقأخضر،زمردذبابي،زمردالحجر..هذا"ولون

ا!..0")2(0أبيض

فضلاًاللّهبيوتمنبيتعنطبيعيةماءعينهناكوهل:قلت

كالمساجدتعالىاللّهبيوتاتأفردناإذاإليهيحجوالذي،بيتهعن

الكعبةوهو،العتيقاللّهبيتغيربالحجينفردماحيثمن،والكنائس

تؤخذ،اللهبيتلحجيجوأنها،زمزمهيالعينوأنشرفاً،اللّهزادها

مجاناً.

1()

(2)

(r)

:زمزميعدوولاالكعبةمنقريبماءنبععنالنصوورد

ا!.0")3(0مجانأ.الحياةماءفليأخذيرد"ومن

.13صاالرؤياتفسير،حنا

.271صالرؤياتفسير،وبيسلي

.71/22الرؤد1
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التفسير:فيجاء

ا!.")1(0تخرجمياهالبيتمدخل"عند

ا!.0كالبلور)2(لامع،حياةماءماؤه،النبعوهذا:وجاء

:وجاء

1!.0شفاء")3("فيه

ولا،المرتدةالمسيحيةولااليهود،صنعمنليستأي:قلت

.الغفرانصكوكومحترفي،البابوية

:وجاء

ا!.0")4(إلهيعندمنالسماءمنتنزلالتيالجديدة"أوشليم

التفسير:فيجاء

")5(.ثابتةتكون"سوف

الوكب")6(.كلستجثوا"ولاسمها

لانهارليلالأبوابمفتوح،المكيالحومهووكذلك:قلت

تعالى.دلّهوالتقرب،للعبادةهووإنما،والسياحةللزيارة

(2)

)3(

(4)

)0(

(6)

.463صحزقيالتفسير،فكريرشاد

.463صحزقيالتفسير،فكري

.463صحزقيالتفسير،فكري

5)32/الرؤيا

.64صالرؤياتفسير،وبيسلي

.401صالرؤياتفسير،حنا
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المدينة:داخلالحياةطبيعةفيوجاء

ا!.0")1(00عليهايأتيلاالليللأنالنهار،طولأبوابهاتقفل"لا

النور!عوةانطلقتمنها،الرسالةعاصمةهيوكذلك:قلت

للمشركين.والعذابوبالنذارة،للموحدينبالسلاموالتبشير

التفسير:فيجاء

فيتسيروالأمم،للأرضومركزاًعاصمة"تكون

ا!.0")2(00نورها

الإخلاصكلمة،الرساليةالحجةترتيلةهيوكذلك:قلت

."اللّهإلاإله"لاوالتوحيد

ترتيلة"يرتلونالعاصمةأهلبينمعينةقراءةلهكتابعنوجاء

.")3(00جديدة

؟!ويعيويرىويصغييسمعمنأين:قلت

منبهايترنموالم،جديدةترنيمةيترنمون"هم:التفسيرفيجاء

،..الشفاهبهتنطقالذيوالحق،..سواهمأحدبهايترنمولم،قبل

0")4(..تنوعهفيالجماليحويالذي،السرمديا!قيكودْسوف

ا!.

)1(

)2(

)3(

(4)

.12/52الرؤبا

.948صحزقيالتفسيو،فكريوشاد

./59الرؤيا

.6هصالرؤيالّفسيو،ويبسلي
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أدرانفيالانغماسمنأعظمالحياةفينجاسةوليس:قلت

هؤلاءومثل،تعالىدلّهوالوسطاءوالأندادالأمثالوضرب،الشرك

فيوالنص،..العتيقالمسجد،المكيالحرمإلامكانكليدخلون

.حويذلك

:الجديدةالعاصمةالمدينةدخولهمالمحظورعنوجاء

فيأسماؤهمكتبتالذينفقطبل،..نجسشيءيدخلها"ولن

ا!.0")1(0.للتحمل،الحياةسجل

والتنزهالحفظوطيبةلمكةاللّهيريدحيث،الزمانآخووفي:قلت

،..الكونياللّهمرادوفق،منافقكلمنهمافيخرج،الأدرانعن

صريح.ذلكفيوالنص

التفسير:فيجاء

بركةإن،..الأمناءالمؤمنينالخروفحيا!سفرفي"المكتوبين

ا!.0")2(0.فقطأولئكبهايتمتعسوفالمدينة

اللّهزادها،الكعبةيعدو"ولن:الناسمناللّهبيتموقععنوجاء

نفسهواللّه،لهلثععباًصاروا"،الناسوسطاللّهبيتصار"الآن:شرفاً

")3(.معهميكون

)1(

(2)

)3(

.12/72يالرؤا

.921صلرؤيااتفسير،وبيسلي

3/12فد1لرا
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ضَدَآدلَّهِاَلدِّدىإِنَّ):سبحانهالقائلوهو!لا؟ولِمَ:قلت

اَئمُؤمِنِينَمِفأشتَرَىأللَّهَ)إِنَّ:وقال،(91:عمران!أآل..!شلَضُاَ

صكوكمحترفووأما،(111:التوبةأ4..لجَنَّةَلَهُوُاَبِأَتّوَأَفوَالمأَ!ص

فلا.التفتيشمحاكموجلادوالغفران

التفسير:فيجاء

سيكونونوجميعهمإلهأ،معهميكونواللّهشعبأ،يكونون"هم

نطاقعلىبل-القديمالشعب-كانكماضيقنطاقعلىليس،شعبه

ا!.قبل")1(0منتعرفلمبكيفية،وشاملعام

وصفهم:جاءحيث،لأنبيائهوصفهموقدلا؟!ولِمَ:قلت

.2(9:الفتح!أوُجُوصههِومِّناثرِاَلسُّجُودِفِى!يوسِيمَاهُتم

:أنشعبأصارواهمالذينصفاتعنجاء

ا!.")2(0جباههمعلىاسمهكتب"وقد

التفسير:فيجاء

بهماعترافهوعلى،دلّهملكأنهمعلىدلالةالجباهعلى"والختم

علىودليل،الأرضفيويمثلونه،اسمهيحملونأنهموعلىجهاراً،

أتقياءه")3(.يميزاللّهأن

)2(

(3)

.44هصالرؤياتفسير،حنا

.4/22الرفد1

تفسيرص،حنا
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،الإسلاميعدوولا،..عاصمتهعرفناالذيالديناسمعنوجاء

والثعابين.الظلاموقطط،العصاباتدينلاالتبييندين

اسميعليهوأكتب.إلهيمدينةواسم،إلهياسمعليه"سأكتب

ا!.0")1(00الجديد

تعالى،اللّهاسمهوالذيالسلامومن،الإسلاموهو:قلت

مناسملهالثرمحةًاشتقلعبادهأنزلالذيوهو،yشيكلفيالسلام

ربنا.جدتعالى،صفته

ليلهاالبيضاء،المحجة،الحقالشرمحةهيوهذهقلت:

نبيه.وسنة،اللّهكتاب،هالكإلاعنهايزيغلا،كنهارها

العاصمة:بهاتبقىالتيالمدةعنوجاء

،مصباحنورإلىيحتاجونفلاليل.هناكيكون"ولن

1()2(.الأبدإلىسيملكونفهم،عليهمينيرالإلهلبلأن،شمسأو

ا!.

التفسير:فيجاء

يحتاجلاالذيالمشرقالأبديالنهاروأقبل،انتهىقد"الليل

Iأو،المخلوقةالأنوارإلى ا!.0")3(لصناعية

)1(

(2)

(3)

./12"1الر!فدا

.5/22الرؤيا

.466صالرؤياتفسير،حنا
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وأتباعهم،رسلهينصرلَ!أ!نفسهعلىكتبوقد:قلت

اَلضَنلِخَ!مِنكُؤوَص!راءَامَنُواْاَئَذِلِنَاَللَّهُوَعَدَ):لقاحشط،لمخلصينا

دِيخَهُمُطُئموَلَيُمَكِّنَن!تلِهِخيناَئَذِلىاَسْتَخْلَفَ!مَالأَزضِالَيَسْتَطفَنَهُرفِى

لاَية.ا1هه:النورأ!أَئنًابغَدِصفِهِتمفِنوَلبَذِفًئُاَلُئماَلَذِهـاَرْتَفَى

والكفرالشركأدرانعنوالتنزهالتوحيد،هيوكرامتهم

والجهاد،والصبر،والإسلامبالإيمانوالتحلي،والعصيانوالفسوق

يولدولميلدلمالذيالصمدالفردالأحد،الواحداللّهكلمةلإعلاء

أحد.كفؤألهيكنولم

ا!.0الاَبدين")1(أبدإلىسيملكون"وهم

ا!.0")2(الكرامةلهماللّهعبيدكافة"إن

1()

)2(

!!!

.466صالسابقالمصدر

.132صالرؤياتفسير،وبيسلي
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9لأالزمانآضرالكنيسةرمزهولإودكيه

الإسلأموجكلدمنوموفقها؟الأحداثمنموقفهاهومما

)المهدية(؟الإسلاميةالدولةوقيام

لاودكيه:حالةعنجاء

ا!.0")1(الزمانآخرعامةللكنيسةالممثلةهي-,الاودكيه

ا!.0")2(الأرضعلىالكنيسةدورآخرهوالدور"وهذا

ا!.بالارتداد")3(الدورهذا"وسينتهي

ا!..بها")4(الاكبرالاهتماملبولسكان"ولاودكيه

المسيحيةحالةفيالوضوحكلواضحةاللاودكيهسمات"وإن

ا!.0")5(الحالية

)1(

)2(

(3)

(4)

)0(

أقصىهيالأخيرعهدهافيالمسيحيةحالةفإن،"وبالجملة

.3اصالأممكلمشتهى،صايغ

.651صالرؤياتفسير،حنا

.701صالسابقالمصدر

.46صالرؤياتفسير،وبيسلي

.411صالرؤباتفسير،حنا
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")1(.الانحلالحالات

:المرتدةللكنيسةقولهيوجهوكيف،الصادقالأمينعنجاء

2(.)فمي"من"سألفظك

ولكنكشيء،يوزنيولا،اغتنيتفقدغني"أنا:ويقول

نأإليكنصيحتي،عريان،أعمىفقير،بائس،شقيأنكتعلملا

ترتديهابيضاء،وثياباًحقاً،فتغتنيالنار،صفتهنقياً،ذهباًمنيتشتري

البصر")3(.إليهمافيعود،عينكلشفاءوكحلاً،المعيبعريكفتستو

Al.

التفسير:فيجاء

لاودكيه،كنيسةإلىالسيدرسالةفيالانتباهيستحقالذي"الأمر

واحدكلعلىيلقيوبهذاالأفراد،إلىبهامتوجهاًرسالتهاختتمإنه

الشخصية"مسؤوليته

ا!..(")ْللسمعأذنانلهمنكلإلىتوجه"لقد

!مّ.نبيهوهدياللّهكلام،..القرآنمعجزةتعدولاإنها:قلت

)1(

)2(

(3)

(4)

)0(

.131صالسابقالمصدر

.46صالرؤياتفسير،وبيسلي

ا.A،3/71الرؤيا

34.صالأممكلمشتهى،صايغ

.3هصالرؤياتفسير،حنا
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التفسير:فيجاء

ا!.0بهم")1(صلتهعدمسيعلنالصادقالأمين"إن

ا!.0يتوبوا")2(لمإنبعيداًيقذفهم1إوسوف

التفسيو:فيوجاء

فقير،أنتمنياعليكأشيراسيقولالصادقالأمينإنإ1

الحيالإيمان،ثمنوبدونمجاناً،منيتشتريأنوعريان،وأعمى

فيه()3(.غشلاالذيالحقيقي

الغناءالغربعلماءيسميهماأوالإنشاد،نشيدعنبعيدإيمان

الرسالةصاحبيضربهالانحراففيمثلاًفيهليسإيمان،..الفسقي

منينحدرالمسيحونبيهحجتهأنيهتمولا،خلقهوخاصةأنبيائهفي

وهمابتوأمينوحملت،بكنتهزنىيهوذاأنقرروالما،زناأبناءأجداد

سفرراجع،أمهمنعيسىجداللفخروياكاناثم،وزارحفارص

العهدمنالمسيحيسوعميلادوكتاب،القديمالعهدمنالتكوين

الجديد.

لأنهمإلابالزنا،ابنتيهعلىلوطأونوحيقعأنعنبعيدإيمان

كانواماوكيفكانواأنى،المؤمنينفيالفاحشمةتشيعأنيريدونأناس

وتعالى.سبحانهالأمثالدلّهيضربونولا،الرسليصدقون

)1(

)2(

)3(

.211صالرفياتفسير،حنا

.48صالرؤياتفسير،وبيسلي

.48صالرؤياتفسير،وبيسلي
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بسفكتأمرالتيالنبوات..الكاذبةالنبواتعنبعيدإيمان

الأبيض،بالرقيقوالتجارة،الأعراضوهتكالأبرياء،وقتلالدماء،

.للعراةوجزر،للبغاءعملاقةمؤلسساتوبناء

يأمرولا،الحقوجهيزيفولا،الحقائقيطمسلاإيمان

3!يِ!.ونبيهبالإسلامالإيمانإنه..الخيانةبالدجل

دعواها،وحقيقةوصفاتها،،الصادقبالأمينوإيمانهالاودكيه

التوحيد؟دعوةالمرتدةالكنيسةستخونكيف

التفسيو:فيجاء

جداً")1(.ومتكبرةجدأ،عفيفة"لاودكيه

ا!.")2(والقوةبالغنىتفتخر"إنها

مختفيةكانتالتيوالارتدادالكفرروحإن:تقولحزن"وبكل

يسمونمنوإلىالمنابر،إلىووصلت،بارزةبكيفيةظهرتقد

ا!.0")3(اللاهوتأساتذةأنفسهم

الكنيسةحالةفيالوضوحكلواضحةودكيهلالممماتوإن

ويالها،الماديوالغنى،العقليةبالثقافةتتباهىماأكثرماإذ،الحالية

ئقافةفيغنيةالكنيسةتكونوقد،..المبانيلتشييدضخمةبرامجمن

الخادموبجانب،اللاهوتفيفلسفةمنلهمتوفروماخدامها،

1()

)2(

(3)

.26صالرؤياتفسير،حنا

8.4صالسابقالمصدر

.3هصالسابقالمصدر

915

http://kotob.has.it



ولكن،العصريةالكنائسفيالموسيقىلتدريسخادميوجد،المثقف

ا!.0)1(الروحيللفقرياالاَن

أولالصادقالأميناسمفيهاجاءالتيالأولىالمرةهذهكانت

،جديدةوعاصمة،جديدةدعوةإلىإشارة،المتداولالإنجيلفيمرة

جديد.وشعب،جديدوكتا!

ا!.؟)2(والأخيرةالثانيةللمرةالاسموردفكيف

الجديد:العهدفيجاء

يقضيالذي-الصادقالأمين-راكيهيسمىأبيضبحصان"وإذا

ا!.0")3(00بالعدلويحارب

خلالأخرىأماكنفيالمنتظرالمهديإلىالرؤياسفرأشارثم

مثلأخرىوبصفات،اسمهتغطيةبعدولكن،الحربيةعملياته

ا!.)4(0والفارس،والخروف،الحمل

الحمل:باسمالمهديذكرجاء

(.")ْ..صهيونجبلعلىواقفاًحملاًرأيت"ثم

1()

(2)

)3(

(4)

)5(

.411صالسابقالمصدر

-99صالدجالالمسيح

.219/1الرؤيا

.551الدجالالمسيح

.241/الرؤيا

.155
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:الفارسبوصفذكرهوجاء

ا!.0")1(الباقينجميعالفارسفممنالخارجالسيف"وقتل

تخصه:أخرىمعالمفيوجاء

وأربعةمئةومعه،صهيونجبلعلىواقفاًحملاًرأيت"ثم

ا!.0")2(أبيهواسماسمهجباههمعلىكتب،ألفأوأربعون

ا!.r(هو")إلاأحديعرفهلااسمجبهتهعلىكتب"وقدوجاء

التفسير:فيجاء

.W"معلنغيراسمإلىهنا"يشار

وجاء:

فيويل!وسهمحديد،منبعصاويحكمهم،الأممبه"يضرب

(.")ْ..شيءكلعلىالقديرالثهغضبفورة

:وأنصارهرجالهصفاتهيما

تموقدأطهار،لأنهمالنساء،معأنفسهمينجسوا"لمجاء:

")6(.الناسبينمنشراؤهم

1()

(2)

)?(

(4)

)5(

)6(

.91/52الرؤيا

.2/41الرؤيا

.319/1الرؤيا

.854صالرؤياتفسير،حنا

.519/1الرؤيا

.ه-41/4لرؤياا
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أيضاً:صفاتهمومن

ا!.0")1(فيهمعيبولا،بالكذبأفواههمتنطق"ولم

حتىعليهمعزيزةحياتهمتكنولم،المختارونالمدعون"هم

")2(.00ماتواأنهم

:أيوبسعيدقال

الجديدالعهدفيوردتكماالصادقالأمينسيرةتتبعت"لقد

هوالصادقالأمينأنالنصرانيةعلماءمنأحدادعىفإذا،المتداول

يهدمأنكفيلالادعاءهذاإن:ببساطةلهنقول،السلامعليهعيسى

فييمتدالمسيحيةللعقيدةالفقريالعمودلأنأساسها؟منالمسيحية

أولالجنةفياَدمخطيئةأنهذاوخلاصةوالفداء،الصلبطريق

عنتكفيراًصلبهوكان،المسيحفجاءضوورياً،التكفيركانالؤمان

والوحمة.العدلتحققوبهذا،البشرخطايا

إلىوساقوه"قيدوه.قالواكماالؤمانأولبالصلبرضيفمن

ا!.r()0"الحاكم

.بالكلامحتىنفسهعنيدافعولم

كثيراً")4(.الحاكمتعجبحتىبكلمةالحاكميجيبيسوع"لكن

Al.

)2(

(3)

)4(

.5/41الرؤيا

.417/1،21/21الرؤيا

.27/2متى

.417/2متى
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أحدأرادفعندما،إنقاذهفيدوراًللسيفيكونأنورفض

")1(.غمدهإلىالسيف"أعد:لهقالبسيفهالمسيحعنيدافعأناتباعه

Al.

نهايته.طويقفيسارثم

ا!.0الصمل!")2(إلىيسوقونهالجنود"كان

.")3(يشتمونهالمارة"وكان

يضوب،الزمانآخريأتيكيف،الزمانأولذافعلهكانمن

فعلفإذا؟أعلامهموينكس،الدجاجلةويحطمالدماء،فيويخوض

ا!.؟")4(0الختاممعالبدءيستقيمفهلهذا،

الردةأهلوهم،..به؟فعلتهمعلىواحتسبجدالذينوهل

والعقول،الصلبةوالرقاب،القاسيةالقلوبوأهلوالإلحاد،والكفو

يرجعون،..همالبدايةفيكانواوهم،..المنكوسةوالفطر،الملوثة

،المرتدة،المتغطرسةودكيهلاأهلفهمء،بشمييختلفوالمهم،وهم

وكلا.لامؤكداً،ولحاربهمليرجع؟الفاجرة

الاَتي:النحوعلىتكونأنيجبفالحقيقة

)2(

(3)

(4)

11/18.يوحنا

.27/32

V.93/2متى

.531صالدجالالمسيح
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قتلهوهيالشنعاء،الفعلةبهيفعلواأدطأرادواالذينأنإمّا

اللّهرفعهأنبعدالؤماناَخرإليهميرجعثم،..بهيحظوالموصلبه

يريدونلاالذينالمخلصينالصادقينبالمؤمنين!يلتحق؟منهموطهره

وششلم-،صفوفهمفيويقاتل،منهمليكون!؟اللّهدينإقامةإلا

الصليب،ويكسر،الخنزيرويقتل،قائدهممن)القيادة(-الكتابةدرج

والتوحيد.والميزانبالعدلويحكم

فيه.ريبلاالذيوالعدلالحقهووهذا

منرضيمالهميرضى.بعد.فيماإليهميرجعالذيأنأو

قبل.

والجوروالودة،النهايةفيوأنكر،البدايةفيرضيفلماذا

فيالخطأعلىالعقوبةبلصغر،أمكبركثر،أمقلواحدوالظلم

وأنجع؟أنفعالبداية

بلوغبعدأيبعد،فيماجاءهمالذيأنهذاعلىفيكون

المقصودأنيكونهذاوعلى،البدايةفيكانمنهوليسالنهاية

-القيادة-الكتابةدرجلتسليميأتيالذيبل،السلامعليهعيسىغير

عليهالمهديالمسلمالقائدمنممن؟لكنالسلامعليهعيسىهو

التيوالودةوالكفروالضلالوالتحريفالزيفليثبت؟السلام

علىالؤمانطالالتيالستائرويهتك،الأقنعةويكشف،وقعت

شيدتهومابناهوماستدركهالبدايةفيبفعلتهنجىفمتىإسدالها،

فيطرحه،البدايةفياستحقهاالتيالنهاية،ويداهوضلالهوتحريفهعقيدته
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إ1(.المتقدةالكبريتبحيرةفي

هكذا،الطيبمنالخبيثليميز،يهملولايمهلاللّهولكن

.النهاياتمعالبداياتتستقيم

.91/12لرؤ-د1ا(1)

!!!
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الدجالىالمسحالأعورالوح!ق

الكذَّاباليهوديوالنبي

الزمانآخرأحداثامنوموقفهما

سلالةمنمنتظرمخلِّص،،مسيحقدومعنالنبوءاتإن

انقسامبعدداودسملالةلصالحمبتدعةدعايةمنجزءاًكانتداود،

اشتيرااللذينواليسعإليالسالنبيينولكن،قسميقإلىسليمانمملكة

أنهكما،سليمان%وداوديذكرالم)إسرائيل(السامرةمملكةزمنفي

الاثنيللقبائلدينياًمركزاًالقدلستعدلمسليمانمملكةانقسامبعد

انتفتولذلك،فقطوبنيامينيهوذا،سبطيلقبيلتيفقطوإنماعشر،

ا!.0القدلس)1(مدينةفيالأبديبالحكمالقائلةداودسملالةادعاءات

"النزاعأطرافعنالرؤياسفريتحدثالزمانآخرهـمركأهـىفي

:فيقول

احتشدوا؟قد،وجيوشهم،الأرضوملوك،الوحش"ورأيت

ا!.")2(00وجمشه-الصادقالأمين-الفارسهذاليحاربوا

:المعاركن!ايةكانتكيف

1()

(2)

.هصهوالنصارىاليهودكتابفيمحمد،داودالأحدعبد

9197/.
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الكذَّاب")1(.النبيوعلىالوحشعلى"فقبض

ا!.0النار")2(بحيرةفيحياًكلاهما"وطرح

وشبعت،الباقينجميعالفارسفممنالخارجالسيف"وقتل

ا!.0")3(0.لحومهممنالطيور

؟القومعندالكذَّابالنبيهوفمنcالدجالالمسيحالأعورهوالوحش

التفسير:فيجاء

ا!.0")4(0.الكاثوليكيالبابهوالكذابالنبيإن:البعضقالى.."

الضلالةمسيحالدجالىفتنةفياليهودسقوطبداية

اليهودأنبمعنىاليهود،صمعْمنيهودهم،الدجاليهودإن

ومحمدعيسىبرسالةيؤمنواولم،وحاربوه،الحقعنارتدواالذين

الدجالويأتيالد!جال)5(يتبعونالذينهم،والسلامالصلاةعليهما

)1(

(2)

(3)

(4)

)5(

Y-9لرفد1ا P.

.91/22لرفد1ا

.91/12لرؤياا

.4،134.صداثيالتمْسير،إيرنسايد

اَمنمنكلبل،لوحدهمالدجالسيتبعونالذينهماليهودليس!

وأ،اللّهابنوهو،اللّههوعيسىإن:تقولالتيالزائفةالمحرفةبالمسيحية

بالإسلاميؤمنلممنكلوكذلك،ذلكعناللّهتعالى،ثلاثةثالثهو

له.شريكلارباًسبحالْهوحدهوباللّهورسولأ،نبيأوبمحمددينأ،
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.الزمانآخرلأهوائهموفقاً

معطفتحتالزمانآخرالقادمالدجالدخلكيفأما

علماءقررهاكماوالوقاخالأحداثتسلسلات)فهذه.اليهود؟.

()1(.والنصارىاليهودوأحبار

قاموااليهودأنعلىكلامهمعرضفيبوكايمووش!يقول

يكونأنقبلالمقدسالكتاب"كانبابلىسبيأثناءالتوراةبتجميع

العاملوهي،الذاكرةإلالهسندلاشعبياًتراثاًأسفار،مجموعة

ا!.الأفكار)2(0نقلفياعتمدالذيالوحيد

منه؟هووأين،القديمالعهدفيموجودالدجالالمسيحهل

عنالتنبؤاتحوتالتي"الكتبطعيمةصابرد.يقولهذافي

ماإبعادفيورغبة،بينهموأذاعوهااليهودكتبهاوالتي،المستقبل

منيفرزواأنعليهمتعينضاراً،أوخاطئاًاليهوديالفكرقادةحسبه

حق)3(.أنه-اعتقدواما-المتداولةالكتبمجموعة

اليهود،ديدنفيالأهواءقطبحولالرحىتدورلذلك

كما-خضعتوالتي،العهدينفيوردتالتيالنبوءاتمنوموقفهم

الدقيق.الفرزلعملية-سالفاًأشير

)1(

)2(

(3)

.28صالدجالالمسيح،أيوبسعيد

.8،51،358صالمقدسةالكتبدراسة

.27صاالإسرائيليالتراث
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السياسية،النهاياتحولتدوروالتيالنبوءاتهذهأهمومن

ينتظرهالذيالمخلِّصوخروج،ووصول،الكبرىالدولةوإقامة

:النبوءةتقولاليهود،ينتظرهالذيالسلاموأمير،النصارى

ملككهوذا،أورشليمابنةيااهتفي،صهيونابنةيا"ابتهجي

ومحلىحمار،وراكب،ووديعومنصور،،عادلوهو،إليكيأتي

")1(.أتانابنجحش

النص:هذاوتفسير

يبتهجكمازمنيبمْجاحيبتهجأنبنايليقلاأيجداً،"ابتهجي

ملكاًليسأي:ملككالأبدوإلى،التمامإلىيخلصالذيبالمسيح

عنايةباليهوديعتنيداود،نسلمنخاصملكبلكالإسكندر،أجنبياً

."أجيالمنذوالمنتظربهالمدعوالملكوهو،خاصة

منصورملكوهو-القدلس-أورشليمإلىأي:إليكيأتي

ووديع.

ا!.)2(0سلامملكأي:حمارمحلىراكب

ولم،قديسصورةفيالسلامعليهمريمابنجاءلماولهذا

ولهذا،..واضطهدوهأنكروهسلطانهملهميعيدملكصورةفييظهر

لافلماذاالمنتظر؟المسيحهويسوع"أليسبيمشونرولانديقول

)1(

(2)

.9/9زكرياسفر

.925صالإسرائيليالتراث
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الاستعمار")1(.وللاتمنالبلادولخلص،حولهالناسيجمع

ا!.

سركيمس:سلومويقول

والذي،اليهوديالمسيحينتظرونظلواهذا،إنكارهم"وبعد

ا!.0")2(العالموتحكمترثالتيالنخبةاليهوديةالأقليةمنسيجعل

فيها.مكانالسلامعليهالمسيحللسيدليسالنبوءةهذهأنويقيناً

تبشرالنبوءهذهأنمتىاعتبرفعندها:الكتابأهلعلماءقال

متى:خطأفيفنتونجونقال،بعيسى

قصتهفيأدخلولهذاحرفياً،النبوءةفهممتىأن"يبدو

متىساقهاالتيالشهادةأنفيشكلديهأحديظنولا،حمارين

وموضوعاً")3(.شكلاًخاطئة

1()

(2)

(3)

!!!

7.صالكنيسةتاريخمنمواقف

.18صوالمسيحيةاليهوديةبينالعلاقة

.33.صمتىتفسير
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الدجالوالمسحصريمابنالمسع

فيهالمستقبلكانالذاكوة،منللأسفاراليهودتجميعفعند

يقعمسيحفأي،الدجالوالمسعيح،السلامعليهمويمابن،مسيحان

لأنبائه،وهماليهود،بهسيبشرالذيمسيحوأياليهود؟عليه

فتنتهفيوتشوبوا،انتظارهفيحذوهمويحذو،بالأشواقوخروجه

اليهودية؟النصرانية

المممفأخذواالدفء،عنيبحثونوهمالأمرعليهماختلطلقد

فالمسيح،أهوائهممعويتنالسب،أفعالهممعيستقيمالذيالمسيح

ويحتلالدماء،ويسفك،الجيوشيقودفتنة،الزمانآخرالدجال

منكثيراًليسفكوا؟والأرضالجيشإلىحاجةفيوهم،الأرض

وهذا،الربوبيةيدعيالذيالزمانآخرالدجالوالمسيحالدماء،

أولىتكونالتيالشعوبمنيشاءمنلهيصطفيالذيهوالادعاء

المثمعبلهفيكونون،لهموليباطلاًزاهقاًرباًويكون،بهالشعوب

فقط،الجهةهذهمنالمختاراللّهشعبأنهمصدَّقواوقد،..المختار

منلنفسهرضاهماإلالعبادهيرضىلالأنه،بهمالخلقالجدلويكون

الدماء.وسفكوالفسادوالجورالظلم
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عملياتإجرائهمعندالتبشيرجرابفيالدجالنبوءةفوضعوا

ا!.0التخدير)1(جرابفيوضعهامنبدلاً،الفرز

المخلصوهواليهود،ينتظرهالذيالدجالأي،ملكهسيكون

ومنالبحر،إلىالبحرمن"سلطانه:عنهقالواالنصارىتنتظرهالذي

ا!.0")2(الأرضأقاصيإلىالنهر

أهلبتفاسيردرايةلهاأمريكيةمبشرةوهي،داكسونجينتقول

:الكتاب

السلامعليهمريمابنالمسيحمجيءعلىالسابقالشخص"إن

"الدجالالمسيح:البعضويسميه،السلامبأميرسيلقبرجلهو

ا!.

العهدبنبوءاتمرفقالنصارىوينتظرهاليهود،ينتظرهالذيإذن

عليهعيسى،مريمابنليسهوالجديد،العهدوتحويف،القديم

.الدجالالمسيحبل،السلام

التالية:للأسبابوذلك

وأ،إسرائيلبنيعلىملكاًينصَّبلمالسلامعليهعيسىأن-ا

".العالمهذامملكتي"ليست:إليهنسبفيماقاللأنه؟غيرها

(2)

(3)

32.صالدجالالمسيح

./1191زكريا

1فيالصادرالعددساعةآخرمجلة /9/849 2 `lم.
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جهةمننسبهوعيسىداود،نسلمنالنبوءةفيالملكأن-2

النسبوتضاربولوقا،متىإنجيلشأنهفياختلفداود،إلىالأم

)1(.الاحتجاجبضعف

تبدي،والحقالصدقهي،بزعمهمهذهالنبوءةبل:قلت

شريعةبالتزامالعقولوسخافة،السفهمدىالأولىالوهلةمنللناظر

ذلك،فيالساطعوالبرهان،القاطعوالدليلووضعها،زيفهابائن

ثم،ثلاثةثالثهوأو،اللّهابنأنهأو،اللّههوأنهقولهممحضوهو

اللّه-يكونفكيف،!المخلصيعتبرونهداودنسلمنملكاًينتظرون

!عجابلأمرهذاإن؟خلقهنسلمن-كبيراًعلواًيصفونعماتعالى

المسيحإن:قالواوالنصارى،منصورذكووهالذيالملكإن-3

،الثيابمنوجردوهوضربوه،وجههفيفبصقوالليهوداستسلم

منه)2(.يسخروناللصوصوكان،اللصوصمعوصُلب

التيالنبوءةبأن:يقولونالنصارىعلماءأنثبتأنهكما-4

فيهاالسلامعليهلعيسىليسالنصارىفيهاويتبعهماليهود،ينتظرها

وتنبه.،السابقةفنتونجونمقالةراجع،نصيب

اليهود:عنمنعمطانيوسالأبيقول

لينقذ؟الدماءوسافك،العصاباتقائد،أميرهمينتظرون"إنهم

بناءًإسرائيلمملكةويعيد،أورشاليمهيكلويبني،الخاصشعبه

1()

(2)

rAلوقا،1/1،7متىراجع ، 23 / r.

.26/27،27/28،44مايراجع
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الهيكل،بخرابوتنبأ،المملكةهدْهالمسيحرفضوقد،مزعوملحق

فيأصوللها،لممابقةأكتوباتهوإنماوحيأ،ليساليهودJL;وما

أرضيةلمملكةسياسيةجذورذاتالتوراتيةوالنصوص،بابلمدونات

ا!.0")1(0.لسماءفيهانعمةلا

أرضفييعيشيهودياً،يكونأنيجب"إنه:آخوونوقال

ا!.0")2(أورشليمفيوكرسيه،فلسطين

أورشاليم،فيالكذَّابوالنبيروما،فيالسياسيالحاكم"وإن

ا!.0معه")3(ومتلاقيينللدجالخادمينلمميكونان

بسطمنيأتيالكذابالنبيأنالتلمود،فياليهود"وعند

")4(.الطريقعلىحيهدانمن"يكونمكتوبلأنهان(؟))

هي،الكذابالنبيعنتحدثتالتيالمصادر"على:أيو!قال

النبيهذاعنجذورهاوفي،أصولهافيتبحثأنيمكنالتيالوحيدة

.ا!0")5(الكذاب

1()

(2)

(3)

(4)

)0(

.02/23،64الصهيونيةاليهودخطر

تفسيرفيحناالأستاذالرأيهذاإلىوذهب134صالسابقالمصدر

.403صالرفدا

.122صالرؤياتفسير،حنا

358.صدانيالتفسير،حنا

.601صالدجالالمسيح
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والخرافاتبالألم!اطير،التصدي!آئرواالقومأنالحمْيقةهذهبل:لمحلت

علىكانمظلوحتى،والمحدثاتوالضلالات،والدجلوالزيف

سمتولدالتيوهي،.النيو.والفكروالعقلوالأخلاقالديقحساب

،..وتتبعهوتنصره،بهوتصدق،ستؤمنالتيوهي،الكذَّابالنبي

وحدها.حسالهوستدفع

:المزعومالدجالالمسيحهذاصفاتفيجاءومما

ويقبلالمنتظر،النصمرويحصل،الحقيقيالمسيح"سيأتي

وتكون،المسيحيينهداياويرفض،الشعوبكلهداياوقتئذالمسيح

علىحصلتقدتكونلأنها،الثروةغايةفيذاكإذاليهوديةالأمة

ا!.0"العالمأموالجميع

وإنكالأشرار،احتمالتستطيعلاأنك"واعلم:النصفيجاء

هموما،رسلأنهميزعمونالذيقأولئكادعاءاتفحصفىدققت

.")1(00دجالودأأنهملكفتبين،برسل

سفربهمتنبأالذيالدجالينهؤلاءبينمن"وكان:أيوبقال

النبيواجتمع،قبرصحاكم،لبولسصديقاًكاندجالنبيالرؤيا،

وبرنابا،شاوؤل:هماآخرانمعهماوكان،الحاكمبصديقهالدجال

؟الاجتماعبهذاحدثفماذا

يهودياً،ساحراًقابلاوهناك.ا.:النصهذافيالاجتماعجاء

حاكم،بولسسرحوسمنمقرباًوكان،باويشوعاسمهدجالاً،نبيأ

.2/3لرفد1ا(1)
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هذهوبعد،ا...وشاوؤلبرنابافاستدعاذكياًالحاكموكان،قبرص

0")1(.بولساسمهصارقدشاوؤل"أمااسمهشاوؤلغيَّر..الزيارة

اه!.

الحمل،بدمعليهمانتصرواقد"وهم:النصرأسبابعنوجاء

ا!.0(2)لها"شهدواالتيوبالكلمة

)1(

(2)

!!!

/9/1301593الرسلأعمالراجع

.1121/الرؤيا
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الدجالالمسحخووجتسبقالتيالفترة

القومكتاباتضوءفي

.الفترةهذهعنستيفنس!..كيقول

باردة،المستمرةالحربنتيجة،القوىمنهوكةالأمم"ستكون

قراراتها،ثبوتوعدم،الدوليةالمحالفاتانحلالوكذا،وساخنة

منهاينتظرشخصيةأيبظهورالدولسترحبا،هذهمثلحالةوفي

الموتمنالبشريةوتخلص-،الاقتصادية-المشاكلتحلأن

ا!.جوعاً")1(0

أمير،الدجالالمسيحقدراتعنستيفنس!..كولقول

:السلام

فيخبيرأوسيكون،للطبيعةخارقةقو!علىحائزاً"سيكون

علىالعلمفيهأشرفعصرفيمرموق!،والاقتصاديةالإداريةالأمور

علميأقانوناًيضعأنيستطيعفإنهيبدووكما،أخرىتليهاأزمةشفى

سيكونالمسرحأنفيهشكلاومما،العلمحيوهعالمفيشيء،لكل

والاقتصاديةالسياسيةالناحيةمنالناحيةمنكاملأإعدادأمعدأ

.ههصالدينيوم)1(
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.!01(1)"هلظهور

،الجدبسنواتاليهودينتظرهالذيالسلامأميرعلاماتومن

)2(.العالمستعمالمجاعاتإن:وقالوا،المتلاحقةوالكوارث

!!!

)1(

(2)

.52صالدينيوم

./499لأول!احنو!،4/54،6/6عزراراجع
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،السلامأهير،الدجالالمسحصفات

الكتابأهلكتاباتفيخروجهوأماكن

علىأي-رومافتحبعدخروجهتوقيتعلىالكتابأهلاتفق

سقوط"بعد:وبيسليفقال-المهديالمنتظرالمسلمالقائدأيدي

ا!.0")1(ويهلكيسقطماوسرعان،يظهرماسرعان،المدينة

:القومكتاباتفيالدجالسيشغلهالذيالمنصب

الرئيسهووسيكونعالمياً،ديكتاتوراًسيكونإنه"وقيل

ا!.0")2(المرتدينوالمسيحيينلليهودالعالمي

سيبديوله،بالعبادةالجديرالوحيد،الإلهنفسه"ولممينصِّب

ا!.0مطلقاً")3(ولاءًالمسيحيون

عهدمنذبهالموعودمسيحهمصفةاليهودأماملنفسه"وسينتحل

حقاًالمسيحهوهذا:ويقولون،ادعاءاتهويقبلونالأنبياء،ألسنةعلى

.131صالرؤياتفسير(1)

.57صالأممكلمشتهى،صايغ)2(

.13صادانيالتفسير،إيرنسايد)3(
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عنه")1(.المقدسكتابنايتكلمالذيهووهذا،انتظرناهطالماالذي

ابناً،وتلديقستحبلينأنتوها:الملاكلها"فقال:جاء

")2(.أبيهداودكرسيالربويعطيهعظيماً،يكونهذا،يسوعوتسمينه

Al.

منحقوقهمضمانفيينجحإذ،مرةأولفياليهودسينفع"إنه

ا!.0")3(أرضهمعلىدائمةإقامةفي،التركيةالحكومةجانب

الإسلامية.الدولة:التركيةبالحكومةويقصدون

صفاته:فياليهودعندوجاء

ا!.0كرستا)4(الانتيأو،السلامأمير"أنه

ا!..(")ْالرئيسإنه:النصارىعنه"وقال

.ا!0")6(00الدكتاتور:وقيل"

ا!.0")7(00الأعلىالحاكم:"وقيل

.134صدانيالتفسيرايرنسايد،()1

31/33.لوقا)2(

.134صدانيالتفسيرايرنسايد،)3(

.ام26/9/849عددساعةاَخر،داكسونجين()4

(o)92صهالرؤياتفسير،حنا.

الأمم.كلمشتهى،صايغ)6(

.92هصالرؤياتمْسير،حثا)7(
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ستمائةرقمهو،اسمهإلىيرمزالذيالرقمإن:"وقيل

ا!.،")1(وستون

يغطواأنيريدونعندما،الكتابأهلعندمشهورةالأرقامولغة

.الأرقامبلغةحبسوهامعلومةأواسماً

ماوهي،القادمةالمباحثفيسنذكرهاأخرىصفاتلهوستأتي

ومعاركه.نزاعاتهفييدخل

والصهيونينورداو،ماكساليهوديالداعية"إنايرنسايد:قال

إذامسيحنا،أنهإنسانبأيللاعترافمستعدان"نحن:قالازانغفيل

ا!.0آبائنا")2(أرضفيثانيةأقدامنايوطدأناستطاع

التفسير:فيوجاء

السياسة،فينظاملهيكون،عالميديكتاتور:"الدجال

هذهعلىيخرجمنكلويحرم،والفكر،والعمل،والتجارة،والعبادة

،بالقوةالموحدةالعبادةهذهوستفرض،الحياةضرورياتمنالوحدة

الكترونيةكآلةالجميعوسيجعل،المرتدةالمسيحيةعلىمميماولا

ا!.5يريد")3(كماتعمل

يتكلمفما"وأعطي:الإنجيلفيالنصجاءحكمهفترةوفي

A1/\يالرؤا(1) r.

.431لىنياادتفسير(2)

.ههصالدي!يوم*935صالرؤياتمْسير،حنا)3(
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شهراً")1(.وأربعيناثنتينيفعلأنسلطاناًوأعطي،وتجاديفبعظائم

أسبوعفيكثيوينمععهداً"ويثبت:التوراةفيالنصوجاء

جناحومحلى،والتقدمةالذبيحةيبطلالأسبوعوسطوفيواحد،

ا!.0")2(المخربمحلىالمقضيويصبيتمحتىمخربالأرجالس

الإنجيلعليهاأطلقكما،قصيرةستكونأيامهأنالنصمورد

حينئذيكون"لأنه:المؤمنينالمختارينلأجلوذلك،الضيقفترة

ولو،يكونولنالانإلىالعالمابتداءمنذمثلهيكنلم،عظيمضيق

تقصرالمختارينلأجلولكنجسد،يخلصلمالأيامتلكتقصرلم

ا!.0")3(الأيامتلك

لا،موحدةمؤمنة،لهأمةاللّهاختارهمالذينهمالمختارون

الصمداللّهأحداللّههو:ويقولونوالولد،بالعاميةالأمثاللهيضربون

الكماللهويكتبون.،أحد.كفواًلهيكنولميولدولميلدلم

.والمحالالنقصعنوينؤهونه،والجمالوالجلال

)1(

(2)

)?(

1لرؤيااسفر /r.o

.9/72لنيادا

.22-42/12متى

nn!
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روها--العظيمةالمدينة

الكتابأهلكتاباتضوءفي

الزهانآخرأحداثمنوموقفها

وصفها:المتداولالإنجيلفيجاءت-ووما-العظيمةالمدينةإن

ا!.0")1(0.الكثيرةالمياهعلى"الجالسة

لممقوطها:فيوجاء

")2(0الدماو.وحل،أقسامثلاثةإلىالعظيمةالمدينة"فانقسمت

المنتصرالقائدأيديفيالمدينةبهتسقطالتيالهتافلغةوعن

ا!.0")3(00جديدةترتيلةينشدونكانوا..":جاءوجيشه

:النفوسفيالعظيمةالمدينةتدميروقععنالرؤياسفرويقول

جميعاًالبحروعمالوملاحوها،ووكابهاالسفنَقادةويقف.."

مثلمدينةأية،فيصرخونحريقها،دخانإلىينظرونمنها،بعدعلى

)2(

)3(

.1/71لرؤد1ا

.61/91الرؤيا

36.صاالوؤياتفسير،حنا
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باكينيصرخونوهم،رؤوسهمعلىالترابويذرون؟العظيمةالمدينة

واحدةساعةفيهيها،العظيمةالمدينةعلىالويلالويل:منتحبين

والرسلالقديسونأيهابهااشمتواالسماء،أيتهابهااشمتي،زالتقد

أحكامهاأصدرتأنبعدعليهاحكمهاللّهأصدرفقدوالأنبياء،

ا!.0")1(0.عليكم

،قيثارةصوتولابعد.موسيقىعزففيكنسمع"لن:وجاء

ا!.0")2(00بوقولا،مزمارولا

جحافلدخلتهاأنبعدالعظيمةالمدينةيصفالنصجاءثم

العاداتهيكماليستقبلوهإذ،المهديالمنتصر،المسلمالقائد

اللّه،عبدلأنه؟فيأبى،للّهإلايسجدأنينبغيلاولكنبالسجود،

والتوحيد:الإيمانوأهلدينهوخادم

عبداللّه،إني،تفعللا:ليفقال،لهلأسجدقدميهعند"فجثوت

ا!.")3(00المؤمنينأخوتكومثلمثلك

دلّهالعبوديةحقيقةعلىدالاًصريحاًالنصجاءعامألفيمنذ

أقرمنأقدامعنداليهودالدجاجلةوغطرسةكبرياءوأن،وحده

صكوكبامتلاكأقرواالذينأما،..دلّهوتواضعوتذلل،بالعبودية

.81-81/71يالرؤا(1)

.81/22لرؤياا(2)

.51/91لرؤياا(3)
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والذين،أم215عامرومافيالمنعقدالمجمعأقرهالذي..الغفران

المنعقدالمجمعبهأقرالذيللباباالممنوحةالمزعومةبالعصمةأقروا

ويدفعوا،الغطرسةذلسيذوقونالذينهمم9186عامرومافي

.الفارغوالتعاليالتكبرحساب

الجديد:العهدفيهيكما-روما-العظيمةالمدينةأوصاف

ا!.")1(0المكروهةوأصنامها،الأرضزانيات"أمهي

خمرمقالأرضأهلوسكر،الأرضملوكمعهازنا"التي

ا!.زناها")2(0

ا!.0)3(((00الكريمةوالأحجاروالفضةالذهبتشتري"كانت

.ا!0")4(00والنفوسوالأجساد"

،الحزنطعمأذوقولن،العرشعلىملكةأنا:تقول"كانت

ا!..(")ْ..واحديومفيالبلاياعليهافانقضَّت

التفسير:فيجاء

1()

(2)

(ص!)

(4)

)0(

.7/71الرؤبا

.1/71الرؤبا

.218/1الرؤيا

831الرؤبا /A.v

1الرؤيا 8 / A.
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بناتمنلهاوكم،الزوانيأمبل،فقطزانيةليستإنها:قالوا))

.ا!0")1(00زانيات

عالية،جسديةبقوةتعتزدائماًأنهاإلا،دينيةأزياءفيتظهرإنها

ا!.0")2(0.محبيهابقوةمستهترةزانيةتعتزكما

؟الكتابأهلكتاباتفيوردتكما..المدينةهذهرموزفماهي

التفسير:فيجاء

المدينةيسميهارموزاً،الوحيلهايتخذالمرتدة"الكنيسة

غيوإلى،الزوانيوأم،العظيمةوالزانية،والمرأة،وبابل،العظيمة

ا!.")3(00.الأسماءمنذلك

الخريطة؟علىالمدينةهذهبهتعرفالذيالاسمهوفما

فيالكاثوليكيفاخوريجورج"الأب:صايغالقسيقول

هوإلخ..وبابل،العظيمةالمدينةأنيؤكدالجديدللعهدترجمته

ا!.0")4(00لروماالرمزيالاسم

ا!..(")ْ..روماهي"المدينة:حناالأستاذيقول

1()

(2)

(3)

(4)

)5(

.037صالرؤياتفسير،حنا

82.هـصكالدينيوم

78.صالأممكلمشتهى

97.صالأممكلمشتهى

اصالرؤياتفسير
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ولقول:

مجدهافيعظيمةإنهابالدماء،وملطخأسود،تاريخها"إن

هذهأسوأما،فجورهاوفي،شرهاوفي،وثنيتهـاوفي،العالمي

ا!.0")1(00العظمة

العظيمةبابلأنتعتقدهلهوالسؤالكان"إذاايرنسايد:يقول

؟الآنموجودة

تماماًينطبقالعظيمةبابلوصففإنتأكيد،بكلنعم:فأقول

ا!.")2(0البابويةالكنيسةعلى

الدولةكنائسفإن،الزانيةهيروماكانتفإذا،"وعليه:ويقول

ا!.0بناتها")3(كذلكالأمكماالحقوفي،بناتهاهي

رايةأمامهاستظهر،الثانيةالإسلاميةالخلافةدولةتظهرعندما

الاَن،منواضحأهذاويبدو،العاصمةهيستكونوروماالكفر،

زياراتبعدةوقام،النصرانيةالمذاهبجميعتقاربعلىيعملفالبابا

بزيارةقامكماوغيرها،البروتستانتيةالدولفيالغرضهذاأجلمن

النصرانية.تاريخفيمرةلأولاليهودكنيس

نأقرناًعشرينبعداكتشفقدكانالفاتيكانأنبالذكروالجدير

عيسىاللّهلنبييتعرضوالماليهودوأن،خطأعلىتقومكانتالأناجيل

(2)

(r)

371.-37هصالأممكلمشتهى

.62صدانيالتفسير

.62صدانيالتفسير،ايرنسايد
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صلبمنلليهودتبرئةتعطيساحقةأغلبيةنالقرراًوأصدر،أذىًبأي

آمالفيهاتبنَّىأخرىوئيقةأصدرالتبرئةهذهوبعد،المسيح

.)1(.الصهيونية

وشملي:جونويقول

وسارت،المظالمسلطانمارستقدالبابويةرومادامت"وما

ا!.0")2(00الوثنيةروماملامحورثتفقد،السياسيةالقوىركابفي

وشملي:جونويقول

وحدها،الرومانيةبالكنيسةيختصلاالمفهومهذاإننقول.."

ا!)3(."..الحقعنزاغتإذاالشاملإطارهافيبالمسيحيةبل

:فكريرشادالأستاذيقول

،الربعنتحولتحيثقديماً،أورشليممعحدثما.".

لمدنيةوويللهاويللأورشاليمقيلفكما،المدنيةفيوانغمست

"..ويلويلالعظيمةالزانيةالمرتدةالمسيحيةعنسيقالالدماء،

ا!)4(.

)1(

(2)

(3)

)4(

.م1/7/5891لأهراما

.851صالرؤياتفسير

.651صالرفلاتفسير

.177صحزقيالتفسير

!!!
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وصفاتهالمنتصرالمهديبمعالمملحق

جيشهوصفات

الكتابأهلكماباتفي

جيشه:صفةفيجاء

واحدوكل،اللّهجيشوهوواحد،جيمشفياثتظموا"كلهم

ا!)1(."..باسمهالثهيعرفهمنهم

المنتظر:المهديالمنتصرالمسلمالقائدعنداكسونجينتقول

كله،للعالمنفسهيعلنالثلاثينأووالعشوينالتاسعةيبلغ"عثدما

تكونلنعقيدتهوأن،دينهوتعاليمدعوتهبنشوالمثمابهذاويقوم

وأالعليا،اللّهقوةمحلىيقومالتوحيدمنآخرنوعبل،المسيحيةهي

ا!."5.القديرالعلياللّهتوحيد

القديم:العهدمفسرواوقال

فيهاماًدوراًسيلعبدمشقمنبرمحلىمستويرجلاً"إن

ا!)2(..الاطلاقعلىاليهودأعداءألدمنوسيكون،التاريخ

.74صويسلي،الرؤياتفسير()1

عدد،ساعةآخرفيداكسونجينورؤيةايرنسايد،،دانيالتفسيرواجع)2(

.ام26/9/849يوم
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معاركملامح

المنتظرالمهديالمنتصوالمسلمالقائد

الكتابأهلكتاباتفي

)1(

(2)

)3(

)4(

)0(

مركزعلىمتنافستان،متضاربتان،قوتانهناك"ستكون:جاء

.ا!)1("والاَشوريأورباغربدولالعالمعلىدة

:الاَشوريدولةحدودوصففيوجاء

.ا!)2("والاَشوريالي!ودبينالطبيعيالحدهو"الفرات

.ا!)3("00تركياإيرانفارس،الاَشوري"وموطن:وقال

مهمته:وصفعنالتفسيرفيوجاء

ا!)4("00إلاَشوريبواسطةستضربالتيهياللّهيد.."

(.ا!)ْ"الزماناَخرإسرائيلعدوهو"وسيكون

.391صحزقيالتفسير،حنا32،اصحزقيالتفسير،فكريرشاد

336.صحزقيالتفسير،فكريرشاد

زكرياصتفسير،فكري

Yصأشعياتفسير،حنا r.ا

.9هصدانيالتفسير،ايرنسايد
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شعبه"منهيالأمةهذه،منافقةأمةعناللّه"وسيرسله

ا!)1(.

التفسير:فيوجاء

قدامه،بعدهيكونولا،الأزلمنذنظرلهيكنلم،قوي"شعبه

كالأبطاليجرون،عدنجنةوأمامه،يحرقلهيبوخلفه،..تأكلنار

ولا،سمبلهميغيرونولاطريقهفيواحدكليمشون،حربرجال

ا!."00ينكسرونولايقعونالأسلحةوبين،بعضاًبعضهميزاحم

خيوله:فيالوصفوجاء

ا!)2(."..فارسمنيخرجالداهم"الخيل

منه:واليهودالغربموقففيالنصجاءثم

الاَلثموري.منخوفاًحلفاً،الرومانيالقائدمعاليهود"سيعقد

.(ا!)3

.ا!)4("00للغربالاكبرالخصمهيالاَدثموريجيوش"وستكون

وهيالقائد،هذاعليهالذيالدينملامحوصففيالنصجاء

المسيحية.غير

()1

)2(

)3(

(4)

.123صأشعياتفسير،حنا

.581صزكرياتفسير،فكري

.34أصحزقيالتفسير،فكري،191صدانيالتفسير،حنا

.26أصدانيالتفسير،حنا

141

http://kotob.has.it



التفسير:فيجاء

ا!."..أبداًممكنغيرالمسمحيةمنيكونأشورملك.."

نأغيربقيفماذااليهود،وعدومسيحيغيرفهوهذاوعلى

المسلمين؟منيكون

ا!)1(."..شرسقائد"أنهجاء

الجائرين"الظالمينالعثمانيةالامبراطوريةبسلاطينجدير"خلف

Al.

ا!)2(."00ملوكجميعاًرؤساءهإن"يقول

التفسير:فيجاء

وسوريا،،إيران:منمكونهحلفهداخلالقوةستكون.".

حولوقبائل،الأدنىالشرقمنطقةوشعوبوصور،والسودان،وليبيا

.)3(,ا"00والهاجرينوالإسماعيليين،الأسودوالبحر،قزولنبحر

فهو:الآشوريحلفعنالنصأما

واللوبيون..تنجولامصر،وأرضالأراضيإلىيده"ولمد

ا!)4(."00خطواتهعندوالكوشيون

1()

)2(

)3(

(4)

.49،69صدانيالتفسيرايرنسايد،

.5/11أشعيا

.137صدانيالتفسيرايرنسايد،933،صحزقيالتفسير،فكري

.))/ffدانيال
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جبال،والهاجويينمواَب،والإسماعيلييناَدوم"قيام

"..معهمأيضاًاتفقاَشورصورسكانمعفلسطينوعماليق،عمون

ا!)1(.

الاَشوري:يفعلهفيماالتفسيرفيوجاء

الشعبعلىالقضاءفيالربسيستخدمهالذيهوإنه.".

.r(ا!)"اليهودي

"..أيامهأولفيإسرائيلنصفالاَشوري"وسيحتل

ا!)3(.

ا!)4(."00إسرائيلعلىالعصا"وسيستخدم

ا!)5(."..خدهعلىبقضيبقاضيها"وسيضرب

ا!)6(."00النهايةحربفيأورشليم"وسيغزو

،الغربقائدبقيادةوجيوشهمالغربملوكيأتي"وسوف

جبلعلىالاَشوريعملاللّهويتم،يبادواولكنهملمقاتلتهويجتمعون

)1(

)2(

)3(

(4)

)5(

)6(

/Arميرمزا v.

ا.YT'/اشعياأتفسير،حنا

.91اصدانيالتفسير،حنا34،اصحزقيالتفسير،فكري

.52هصزكرياتفسير،حنا

.91اصدانيالتفسير،حنا34،اصحزقيالتفسير،فكري

.226صزكرياتفسير،فكري
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.ا!)1("00أورشاليمفيصهيون

؟الأحداثهذهمنمصرأين

التفسيو:فيجاء

مجيءحتىستسمروإسرائيلمصربينالسلاماتفاقية"إن

.."ا!)2(.المسيح

فقدوردالنص:،وهذاغيرصحيح

ا!)3(."00الأيامنهايةفيإسرائيلستحاربمصر"إن

والغربي؟الآشوريبينالمعاركأسبابهيما

التفسير:فيجاء

فلسطينوتكون،شرقيوتحالف،غربيتحالفهناك"سيكون

ا!)4(."..النزاعموضوعهي

القائدهذانهايةعنكتاباتهمفيشيءيردولم

بخصوصشيئاًهنانقرأ"لسنا:تفسيرهفيايرنيسايديقول

ا!)5(."..هلاكه

(2)

)3(

(4)

)5(

.291صدانيالتفسيرحنا،

.126صدانيالتفسير،حنا

.412صأشعياتفسير،حنا

.133صدانيالتفسيرايرنسايد،

.137صداثيالتفسير
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العهدفي)15(إصحاحفيانتهىالاَشوريعقالحديث

نفسمن)11(الإصحاحفيالأيامقديمعقالحديثليبدأ،القديم

السفر.

!!!
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،الكبرىالملحمةأو،المعركةهلامح

اللّهغضبمعصرةأو

الكتابأهلكتاباتفيالعظمى

وتعرف"،الكبرى"الملحمةالمسلمينعندتعرفالمعركةهذه

علىالقادراللّهيوم،العظمىاللّهغضب"معصرةالمتداولالانجيلفي

A(.1)اشيء"0كل

ا!)2(.0"00الأبدية"الحزبة:القديمالعهدفياليهودعندوتعرف

.المفسرونقالكما،المستقبلمعاركمنوهي

فيها:النصجاء

ذلكلقتاللتجمعهم؟العالمملوكأخرجتالنجسةالأرواح"إن

.r(ا!)"00.شيءكلعلىالقادراللّهيوم،العظيماليوم

،الغربممالكلتحريكروما؟قوةالشيطاناستخدم"لقد

ا!)4(.اليهود"0لتحريك،الكذَّاباليهودنبيواستخدم

)2(

(ص!)

(4)

.)9/)4لرؤد1ا

.31/52رمياأ

.953صلرؤيااتفسير،حنا

.853صلرؤيااتفسير،حنا
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ا!)1(."..جماعيةحربيةملحمة"إنها

الهرمجدون.باسمالكتابأهلكتبفيالمعركةهذهاسموجاء

ا!)2(.

ستيفنيس:يقول

يزرعيلواديعلىيشرف،فلسطينفيتل:"هرمجدون

العسكريةوالقوى،الحربيالاستيراتيجيبموقعهالتاريخفيالمشهور

يهوواديإلىيزرعيلواديمنكلها،فلسطينعلىستزحفكلها

.ا!0")3(أورشليمأسوارتحت،شفاط

ا!.0")4(قدرونوَاديأيضاَّ"ويسمى

الجديد:العهدففي،العنيفةالمعركةهذهبملامحالنصوردوقد

ا!..(")ْيحدثولن،الاَنإلىالعالمبدءمنذمثلهايحدث"لم

القديم:العهدوفي

ا!.نور")6(0لاظلامهوالرب"يوم

1()

)2(

(3)

(4)

)5(

(6)

السابق.المصدر

.11/11لرؤياا

.3هصالدينيوم

.9.صالأممكلمشتهى،صمايغ

.21/24متى

.5/18عاموس
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إسمرائيلفيتنحصرلن:الكتابأهلعلماءيقولكماالمعوكةإن

ا!.0)1(المسيحيةالدولةحدودكلإلىستمتدبل،فقط

ثيابكبال"ما:لهفيقال،..الظافرللقائدالحليفالنصرإمارات

محموة؟

بغيظي،ووطئتهمبغضبيدستهملقد،المعصوةدلستلقد:يقول

فيالنقمةيوملأن؟ملابسيكلفلطخت،ثيابيعلىفىماؤهمفرُشت

.aا2(")0.قلبي

المقتلة:شدةفيالنصوجاء

ا!.0"الحصانلجامبارتفاعأنهاراً،وجرىالدم"فانبثق

التفسير:فيجاء

إلىارتفاعهيبلغعميقمجرىفيدماء،مروعوصفمنله"يا

فيمثلهايسمعلمبكيفية،المرتدينعلىاللّهغضبإنه،الخيللجم

ا!.0")3(البشريالتاريخكل

تجندواالذينالشعوبكلالرببهايضربالتيالضربة"وهذه

وعيونهم،أقدامهمعلىواقفونوهميذوبلحمهم،أورلثماليمعلى

ا!.")4(جهنمفييذوبولسانهمأوقابها،فيتذوب

(2)

)3(

(4)

.rrrصالرفىلاتفسير،حنا

332.صالرفىلاتفسير،حنا

.3rrصالرفىلاتفسير،حنا

زكريا
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التفسير:فيجاء

.")1(الهيدروجينيةكالضربة"إنها

اللّهأعداءيجدهال!يوالخوفوالوعبالهلعيصورالنصجاء

والمقتلة.الملحمةفيسيلاقونهوما،والدين

والأقوياء،والأمراء،والأغنياء،والعظماء،،الأرض"وملوك

الجبالصخوروفيالمغاورفيأنفسهمأخفواحروكلعبد،وكل

وجهمنوأخفيناعلينااسقطيوالصخور:للجباليقولونوهم

قدالعظيمالغضبيومإن،الحملغضبومن،العرشعلىالجالس

ا!.")2(00أمامهالوقوفعلىيقوىومن،جاء

وقوته،الباطلوجحده،الإنسانلكبرياءمذلةنهايةمنلها"يا

كانالذينوأولئك،القوادأوالملوكمنالإنسانذلكأكان!سواء،الزائفة

ا!.0")3(وقتهموفيالبشريالتالايخصفحاتفيرناناسمشكبلالهم

هلمي،قائلاً:عالبصوتالطيورينادي.ملاكاً."ورأيت

،الملوكلحوموالتهميتعالي،الكبوىالثهوليمةإلىمعاًاجتمعي

ا!.0ولمحرسانها")4(،والخيول،والأبطال،والقادة

)1(

(2)

(ص!)

(4)

!!!

.9هصالأممكلمشتهى،صايغ

W/الرفدا I.

.414صالرؤياتفسير،حنا

.819/1الرفدا
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الصلالبيةالحروبخطةإن

الزمانوآضرالزمانأولوأيممبابها

واحد،اتجاهفيتوجيههاوغ،واحدةأممنولدت

واحدةوغايةواحد،هدف!أجلومن

."الصليبيةوالحرب،الثالْيوأوريان-السابع"جريجوري

أهلكتاباتضوءفيالصليبيةالحروبخطةبدأتكيف

؟الكتاب

بين،الرهبانمنجديدةدفعةبتخويجيحتفلكلونيديركان

ا!.-.براند)1(هلدا-يدعىشخصالرهبانهؤلاء

ا!.0")2(النصارىملابسفييهودياً"كان

يثبتلمإذ،رمزيبشكلانضمالديرإلىانضمعندما"وإنه

ا!.فقط")3("بركتهعلىحصلولكنالدير،هذاعلىانتسابه

ا!.0")4(اللاهوتيةبالعلوممتضلعاًيكن"ولم

)1(

)2(

)?(

(4)

97./1البشريالجن!صقصة،لونفان

.اليهوديالحيمنبابوات

.166ص،اليهوديالحيمنبابوات،يواكيم

.166صالسابقالمصدر
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ا!.")1(0السياسةهوالأساسيعملهكان"بل

ا!.0")2(عسكريةميولذو"وكان

لاأطلالاًتحولتأنبعد،الشاغلشغلههيالقدس"وكانت

ا!.")3(0المسيحيينغيريدعلىمنهافائدة

الماليةالشؤونأمسك،البركةعلىوحصولهتخرجه"وفور

")4(.للكنيسة

بماوالمتعصبينوالرهبانالقديسينحماسإلهابفيبدأ"ثم

ا!.0")5(اَرائهمنيعتقده

اختيارفييتدخلكانأنهالأمربهوصلحتىنفوذه"وقوَّى

ا!.0")6(الثانينيقولااختارالذيهوإذ،الباباخليفة

ا!.0")7(للبابواتتعليماته"ويعطي

."بالسمموتاًيتساقطونالبابواتكانالفتراتمنفترة"وجاءت

ارو.

)1(

)2(

(3)

(4)

)0(

)1(

)7(

66.عالمصدرالسابق

.اعهالصليبيينعالمبراور،

.138صاليهوديالحيمنبابوات،يواكيم

187عهالمصدرالسابق ،1V.

17.عهالمصدرالسابق

.18اصالسابقالمصدر

17.عهالمصدرالسابق
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دامكسخليفتهتلاه،الثانيكلمنتالبابامصوعتم"إذ

ا!.0")1(الثاني

الأعظمالحبرهوأصبحأن)هلدابراند(بالمطاف"وانتهى

ملابسفييهودي(،السابع)جريجورياسمعليهوأطلق،للنصارى

لاستقبالكلهاالساحةأمحدللمنصبتقلدهوبعد،المزركشةالبابوات

لهوأنهرأساً،الربمنسلطتهتسلَّمبأنهمرسوماًفأصدر،تعاليمه

اسمهوأن،قدميهيقبّلواأنالأمراءعلىوأن،الأباطرةعزلفيالحق

الكناذس")2(.فييذكرالذيالوحيدالاسمهو

:براوريوشعيقول،المسلمينحرباتجاهفيللساحةتعبئتهوعن

الدعوةأصدرمنأولهوالسابعجريجوريالباباأن"الحقيقة

الأولىالصليبيةالحملةقبلذلكوكان،المسلمينالكفارلمحاربة

ا!.)3(0كاملبجيل

،وماتمخططاتهنتيجةليرىاليهوديالبابايمهللمالقدرولكن

.)4(عمرهصديقجاءوبعده

ا!..(هلدابراند")ْ-منهتخرجالذيالديرنفسمنتخرَّج"وقد

1()

(2)

(3)

(4)

)0(

16صالسابقالمصدر A.

.03هصالسابقالمصدر

33.صالصليبيينعالمبراور،

.42صااليهوديالحيمنبابوات

.1/97البشريالجنسقصة
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منبأنهالأساسيعمله،يهودياًأيضاًوكان-الثانيأوريان-"جاء

ا!.0")1(عصوهدبلوماسمييأكبر

أجلهمنالذيإعلانهليعلنوقف،منصبهأوريانتقلَّدأنوبعد

الغفرانقدَّم"إنهالبابا:منصبتقلَّدأجلهومن،كلونيديردخل

ا!.0")2(المسلمينضدالصراعحلبةفييسقطمنلكلوالخلاص

علىاسمتولواالذينالأعداءليقاتلوا؟ينهضواأنالجميع"وعلى

ا!.0")3(القدسمدينة

واستلمالبابا،أماموركعبوي(،اليأسقفتقدم"عندئذ

الصليبيةالحملةبدأتوهكذا،المسيحيةالحركةليقود؟بركته

.ا!0")4(00الأولى

وبعد،الإسلامديارباتجاهوالجحافلالزحفتحوكوبعد

جرى؟ماذا..وصولهم

المسلمين،منالألوفقتلواالقدسالصليبيوندخل"عندما

ا!..(بالدماء")ْجرتالمدينةفيالشوارعبأن:يقالحتى

)1(

(2)

(3)

(4)

.18صالصليبيينعالم

.18صالسابقالمصدر

.424صاليهوديالحيمنبابوات

33.صالصليبيينعالم

.28.صالعالمتاريخمجملهيلر،
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طويلة،فترةالشوارعفيإزعاجمصدرالجثثأكوام"وظلت

وترددت،القيامةكنيسةفيالصليبيوناجتمع،الموحشالجوهذاوفي

ا!.0()1(ربيا)نحمدكعبارة

المبكي:المضحكالمشهدهذاعلىهليرويعلق

كانالذيالمسيحأتباعمنغريبأيبدوالتصرفهذاإن"ولعمري

ا!.0جانباً")2(السيفألقوا:بقولهويأمر،القتالضديبشر

1()

)2(

!!!

.95صالصليبيينعالم

.28اصالعالمتالنل!مجمل
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والاصطدامالاحتدامبداية

القديم!المنتظرالمهديجحافا!ودخول

الكتابأهلكتاباتفيوودكما

جاءالنص:

الوقت،وأبلغلا،العالقديسيالدينوأعطى،الأيامقديم"جاء

ا!.0")1(المملكةالقديسونفامتلك

اَخر:نصوفي

إلىالمملكويمتلكون،المملكةفيأخذونالعلاقديسو"أما

.ا!0")2(الاَبدينأبدوإلى،الأبد

مصر:دخولهبعدالاَشوريعنالحديثسياقفيالنصوجاء

الشمالومن،الشمرقمنأخبارستأتيهمصردخولهبعد"إنه

ا!.0")3(القوىتلكليصدَّ؟أعقابهمحلىفيرتد،يرتاعتجعله

الذيالمكاننفمسمنأخباراًيسمعوالاَنالمنتصر،هوكانلقد

()1

)2(

)3(

.22صدانيال

.7/41دانيال

.137صدانيالتفسيرايرلْسايد،
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منوذويهأهلهسيصيبضررفهو،تزعجهالأخباروهذه،منهجاء

ا!ءمنها)1(ءجاءالتيالجهةنفس

المنتظر:المهديالمنتصرالقائدجيشوحدةفيوورد

منهمواحدوكل،اللّهجيشهوواحدجيشفيانضموا"كلهم

ا!.0")2(باسمهاللّهيعرفه

عنه:داكسونجينتقول

وسوفحولها،وماالقدسعملهعاصمةسالتكونالرجل"هذا

وسوف،أمرتهتحتليعملوا؟مكانكلمنوالناسالشبابإليهيأتي

.الشرقدينفيالغربيدخل

الولاياتوإن،جبارةدعائيةقوةسيمتلك-الصادقوالأمين-

سيمتلكالمهديوإنشيئاً،لهتفعلأنتستطيعلنالأمويكيةالمتحدة

والمعجزات،الكثيرمنأكثربل،الكثيرالشيءوالتكنولوجياالعلممن

محلميةمعجزاتولكنها،سماويةمعجزاتليستسيضعهاالتي

يعملوسوف،الوقتنفسفيوتسرهمالناستذهلجداًمتقدمة

التيالصورةفيالعالميضمعواأنأجلمنمعهالعالمفيالشباب

ا!.)3(0يراها((

)1(

(2)

(3)

.262،هـ91صدانيالتفسير،حنا

.74صالوفدا،وسملي

.الد!الاورع!ابعننقلأ26/9/84عددساعةآخر

http://kotob.has.it



بالملائكة:وتأييده،القتاليةصافهأو

ا!.0بيضاء")1(خيولاًواكبيقيتبعونهالسماءفيالأجناد"وكان

ويقصد.اللّهكلمةاسمهأما،بال!ممغموساًثوباًيرتدي"وكان

اللّهكلامهيبهايأتيالتيالشرعةأنوالمقصود.الثوب..باسمه

")2(.النبيمعجؤةالكريمالقرآنالوصفيعدوولا،تعالى

)2(

.41/91لرؤياا

.41/91لرؤياا

!!!
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الإيمانمعسكر!مح

الكتابأهلكماباتضوءفي

ثم،الغربيةالكتلةمعأولاًسيصطدمالصادقالأمينمعسكر"إن

ا!.")1(0الشرقيةالكتلةمعيصطدم

والغربالشرقمعسكرمعسيقعالأكبرالاصطدمأنيؤكدوهذا

اليهود.صنعمنهوالذي

السرية،مطامعهملتحقيق،الشيوعيةيستعملوناليهود"كان

مراحل:ثلاثفيالثوريالعملولضعون

الدولتحويلومرحلة،القائمالنظامشكلتغيرمرحلة

العماليةالديكتاتوريةومرحلة،ثوريةعماليةديكتاتوريةإلىالاشتراكية

ا!.")2(0مطلقحكمإلى

التيالأخيرةالدورةهوالمطلق"فالحك!:أيوبقال

عليهايجلسالدورةهذهأنعجباًوليساليهود،يريدها

.لدانياتفسير،حنا(1)

.18اصالشطرلْ!رقعةعلىأحجار(2)
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.!01(1)"لجالدا

التفسير:فيقالوا

والعبادةالسياسةفينظاملهيكون،عالميديكتاتور:"الدجال

منالوحدةهذهعلىيخرجمنكلويحرموالفكر،والعملوالتجارة

سيماولا،بالقوةالموحدةالعبادةهذهوستفرض،الحياةضروريات

كماتعملإليكترونيةكاَلةالجميعوسيجعل،المرتدةالمسيحيةعلى

يريد")2(.

كلامهسياقفي"الشطرنجرقعةعلى"أحجارصاحبيقول

ومنهاوالفسادالحروبلنشراليهوداخترعهاالتيالسياساتعلى

الشيوعية:

وإيقاع،الثوريةالقوىتوحيدإلىتهدفسياستهم"كانت

الشعوبسيجعل،الحروبهذهإليهستؤديوما،العالمفيالحروب

تمشأوعندما،الحربلإنهاءالأنظمةعلىالثورةبفكرةترحب

وتنشع-الخفيةالقوة-تثبالبلدانكلفيالثوريةالحكومات

ا!.")3(0المطلقةديكتاتوريتها

حوزتها،فيالتيالكثيرةالأموالتستعملالقوىهذه"إن:ويقول

1()

)2(

(r)

.242صالدجالالمسيح

.935صالرؤياتفسير،حنا

.16،165،167.صالأحجارراجع
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أجلمن،الأممبينالنزعاتخلقبهدف؟الحساسةالمراكزلشراء

لمجيءالإعدادإلىتهدفوالتي،المدىبعيدةخطتهمإلىالوصول

)1(.لليهود"المسيح

322.صالسابقالمصدر()1

!!!
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عننبذة

القديمالعهدفيالميواثتحريف

المزعومالشرعيالميواثودعوى

التالي:النحوعلىالقديمالعهدفيالميراثجاء

إلىملكاًكنعانوأرض،غربتكأرضولنسلكلك"سأعطي

الدهر")1(.

الميراثدون،الشرعيةالصفةللميواثيعطيلكيالتوراةوكابن

الآتي:النحوعلىموسىأسفارفي

الكنعانييق")2(.أيديهمفيوسلم،إسرائيلآلدعاءاللّه"فسمع

AI.

،الأصليونالأرضأصحابهم"والكنعانيون:أيوبقال

الأرضلتكون؟فقطالسطورعلىأصحابهامنالأرضانتزعفالكاتب

+")3(القادمةالأجيالأمامالشرعيةالملكيةلها

1()

)2(

(r)

.8/17تكوين

.3/21

،252صالدجالالمسيح
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:!1851سنةالمطبوعتفسيرهفيكلاركاَدمالمفسرقال

الكنعانيينلأن؟موسىموتبعدوضعتالاَيةهذهأنأعلم"أنا

ا!.")1(0موتهبعدإلايهلكوالم

النص:هذاالتوراةكاتبويدوِّن

تدخللكي،الأردنعابراليومأنت،إسرائيليااسمع0"0

ا!.0")2(00منكأكبرشعوب!وتمتلك

بل،أساسهمنالعبورهذاينفينصاًهناكأن"إلا:أيوبقال

لربه:قالأنهموسىإلىنسب،جريمةويعتبره

وهذا،الأردنعبرالتيالجديدةالأرضوأرىأعبر"دعني

يسمعولم،بسببكمعليّغضبالربولكن،ولبنانالجيدالجبل

بعينك،انظرالأمر،هذافيتكلمنيتعدلا:كذلكليقالبلكلامي

ا!.0"الأردنهذاتعبرلالكن

."حُرّفالمتن"هنا:النصهذابعدكلاركآدميقول

النص:هذاالتوراةكاتبدونثم

كثيرأالجبلهذافيجلستمإنكم،موسىمخاطباًالرب"قال

وإلىالعرباء،إلىيليهوما،الأمورائيينجبلإلىوهلموافارجعوا،

،ولبنان،الكنعانيينأرضوإلى،اليمنقبالةوالأسفلالطور،أماكق

)1(

(2)

796 / I.

1/9.تثنية
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منولخلفكمإياها،أعطيكمهوذا،الفراتنهرالكبيرالنهروإلى

".بعدكم

نأإلابالتقدميطالبهمهناالأمرأنمنالرغم"وعلى:أيوبقال!

.."المهزلةقمةإلىوصلآخرنصاًهناك

:التوراةكاتبيقول!

تصدقانيلمأنكماأجلمنوهارونلموسىالرب"قال!

بهذهأنتماتدخلونلا،ذلكأجلمنإسرائيلبنيقداموتقدساني

ا!.0لهم")1(وهبتالتيالأرضإلىالجماعة

الأول!:النصذيل161صتفسيرهفيهارسليالمفسريقول!

سفرمن1،6آياتنفسوهي،51،11آياتبينتوجدالعبارة"هذه

ا!.بروكويس"عهدفيالأمرهذاوظهر،السامريةالتوراةفيالتثنية

لبنانحددتقدالنصوصهذهأنمنالرغم"وعلى:أيوبقال

فيأعلن..إسرائيلوزراءرئيسأنإلا،إسرائيلأرضضمنأنهعلى

29عامللبنانإسرائيلَغزوعقبلهتصريح Aإن:قاللجنودهام"

ا!.0")2(00التوراةتحددهاكما،إسرائيلأرضمنجزءاًليسلبنان

له:تصريحفيمصرفيالأرثوذكسيةالطائفةباباوقال

يممحهـالاالي!ملهاإسرائيلواحتلال!،العوبقدسهي"القدس

()1

)?(

.43/48تئنية

.23/2/8591يومعددالأهوام
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ا!.0")1(5.ا!ملكيةشرمحية

أينفمن،النصرانيةعلماءمنالعديدقالكما"تماماً:أيوبقال

؟"إذنالمزعومالميراثجاء

أهلعندالمزعومالسلامأمير،الدجالالنمبسلطانوردوقد

:الكتاب

")2(.الأرضأقاصيإلىالنهرومنالبحر،إلىالبحرمن"وسلطانه

ا!.

:الكتابأهلعندملامحهوهذه،الدجالهجومبدايةعننبذة

ا!.0")3(00بيتهويشتم،اللّهاسميشتمالوحشوأخذ.."

التفسير:فيجاء

كفرومسكنهاللّه،ذاتويتناول،دلّهالمريرعداءهيظهر"إنه

ا!.0")4(الأبدانمنهاتقشعرظاهرةبكيفيةووقاحة

النص:فيوجاء

(.")ْ..ويهزمهمالقديسيينيحاربأنقدرةالوحشوأعطي.."

ا!.

1()

(2)

(3)

(4)

)0(

.AAo/31/41يومعددلأخبارا

.1191/زكريا

.6/31لرؤد1ا

.53صهالرؤيالْفسير،حنا

.3/31الرفدا
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التفسير:فيجاء

الذينأنهمالواقعولكن،يقتلهمإذ،ظاهرةغلبةسيغلبهم"إنه

ا!.0")1(00شهادتهموقوةبثباتهمغلبوه

ومآلهاالهوىيحكمهاالتيالمكاسببعضبملامعالنصوورد

الهاوية.إلىرا!لاستلا

،الصوفمنوملابس،فطيراًالأرضتطرحالمسيحيأتي"عندما

بيوته،الكنوزوتملألليهودالسلطةوتعود،الكلاويبحجموقمحاً

ألفينيهوديكليملكوسوف،المسيحذلكتخدمالأمموجميع

الشعوبحكماندثاربعدإلاالمسيحيأتيولن،لخدمتهعبدوثلاثمائة

ا!.0")2(إسرائيلبنيدينعنالخارجة

النص:وجاء

أنواعأجودمن،والأقمشةالخبزستنبتإسرائيل"أرض

وسيهبُّ،النخيلأشجارمثلعالياًلبنانفيالقمحوسينبت،الصوف

،الثيرانكلاويمثلستكونالقمحوحبوبفاخراً،دقيقاًيجعلههواء

منجرةلثلاثينيكفيواحدأعنقوداًإنحتىستثمرالعنبوكروم

ا!.0"أميالثلاثةأورشليمبناءوسيرتفع،الخمر

واتبعأضلمنمصيويكونهكذا،الكنيسةمصيويكونوهكذا

.الهدىسبيلغير

(1)

)2(

.53.صالرؤياتفسير،حنا

.26صإسرائيلبنيشريعةالتلمود
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قائليناليهوديبذيل"ويمسكون:الكتابأهلمصادرفيجاء

ا!.")1(00.معكماللّهأنسمعنالأننا،معكمنذهب:له

عندالهواءفيرفعهمحولادعائهمزيفيثبتأنبعدهذا:قلت

،والبأسالضيقوشدة،الفتنهولمنينجونوحتى،الدجالمجيء

.مناصحيقولات..ولكن

والبابوية،المرتدةوالمسيحية،الدجالالمسيحنهايةعنأما

مأكانواشرقيونوخدامها،وحراسهاوجنودهابملوكهااليهودية

السماءرأيت"ثم:يأتيكماذلكيصورالنصجاءفقد،..غربيون

وبالعدلصادقأ،أميناًيدعىعليهويجلسأبيضفرسوإذا،مفتوحة

مجتمعين؟وأجنادهمالأرضوملوكالوحشورأيت..ويحاربيحكم

الوحشعلىفقبض،جندهومعالفرسعلىالجالسمعحرباًليصنعوا

لمممةقبلواالذينأضلبهاالتيالآياتقدامهالصاحمعهالكذَّابوالنبي

الناربحيرةإلىحيانالاثنانوطُرح،لصورتهسجدواوالذين،الوحش

الخارجالفرسعلىالجالسبسيفقتلواوبالباقون،بالكبريتالمتقدة

ا!.")2(0لحومهممنشبعثالطيوروجميع،فمهمن

الأحْيوة:الومضات

النص:جاء

فهكذا،الغربفيفيضيء،الشرقمنيومضالبرقأن"فكما

(1)

(2)

.57صالأممكلمشتهى،صايغ

.12-91/11الرؤباسفر
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ا!.")1(00الإنسانابنرجوعيكودْ

اللّهختميحملالشرقمنقادماًآخر،ملاكاًرأيت"ثم:وجاء

ا!.")2(0الحي

التفسير:فيحاء

ا!.")3(0تمييزهمإلىيشيرالحياللّه"ختم

التفسير:فيعنهقالواالذينهمالختموهذا

ا!.0(4)"00دلّهملكأنهمعلىدلالة،الجباهعلىميّزهماللّه"إن

منللقراءوردباقةنقدمأنإلاالمقامهذافييسعلاوأخيراً

الذيبوذاعنيتكلمونوهم،البوذيينمنمهداةوالنصارىاليهود

كتابهفيشلبيأحمدد.ينقلها،عام)555(بالمسيحميلادسبق

فيها:جاء:8صه"الأديان"مقارنة

.عذراءمنولدبوذاإن:بوذاعباد"يقول

عني.ابتعدبوذا،لهفقال،معهيتكلمالشيطانوكان-

.المقدسبالماءبوذاوتعمد-

.للحياةوعاد،قبوهشقودفن،بوذاماتوعندما-

)1(

(2)

(3)

)4(

24-28.صمتى

.2/7يالرؤا

.81صاالرؤياتفسير،حنا

.18صاالرؤياتفسير،حنا
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للسماء.وصعد-

.الأرضإلىوسيعود-

القيامة.يومالناسسيحاسبالذيوهو-

خالد.لأنه،نهايةولا،لهأوللاوبوذا-

بالشفقة.أتباعهبوذاوأوصى-

وقدم،الناسوتفيتجسدوإنهالوحيد،الابنهوبوذاوإن-

المسيحأتباعهيسميهثمومنالبشر،ذنوبعنليكفِّر،ذبيحةنفسه

والابن.المخلص

ا!.0"المسيحيةوليسالبوذيةعننتكلمكنالقد

وأشاوؤل،ذهنفيالمترسخةالثقافةتركةهيهذه:قلت

الذي..الشعبيوالخيالالقديمةالفلسفةمنوبقايا،بولسالرسول

وبدأت،اليهوديةمنيهوديةمسيحيةونزعالإلهبدعةلاختراعقادته

ضحيتهايكنلموالتي،والتزييفوالخداع،والتحريفالدجلمسيرة

إلاباهظاًثمنهايدفعلاحقاًوالتي،ا!مرتدةوالمسيحيةاليهودإلاحقاً

،الويلاتمنثمناًطويلاً،زمانأوالأممالشعوبدفعتهأنبعد..همُ

ا!لّهأمروكان،..العريضوالفساد،والمحن،والاضطرابات،والفتن

مقدوراً.قدراً

!!!
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بالكفر"وتواصوا"

منها؟يريدونوماذا؟الإسلاميةالرسالةعلىينقمونلماذا

اقتداءً؟والمسلمينللإسلامالمعاصرالعداءأساسوضعتموكيف

لوثرمارتنبسيرةواهتداء،قسطنطيقبتعاليمواقتداءً،بولسبخطى

يزهاولتواآدمدوروجاء،الثانيوأوريانالسابموجريجوري

اليهودأهدافنحووالسير،المرتدةالمسيحيةبناءفيخطوة

.والدجال

)أنجولدجامعةفيللقانونيسوعيٌّأستاذ:وايزهاويتآدم

عاموفي،الشيطانمذهبليعتنقالص!ميحيةعنارتدولكنه(،شتات

مؤسسةبتنظيمقامواالذيناليهودالمرابوناستأجره1775،

ا!قديمةالصهيونيةالبروتوكولاتتنظيموإعادةلمراجعة"ويتشليد"

لكنيسالتمهيدهوالبروتوكولاتهذهمنوالهدف،حديثةأسسعلى

فيمهمته-وايزهاويت-أنهىوقد،العالمعلىللسيطرة؟الشيطان

.م1776عامأيارمنالأول

الباقاريةالحكومةحيازةتحتاللّهمشيئةوضعتأم4VAمحاموفي
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تفصيليليوفيما،المستمرةال!ثميطانيةالمؤامرةوجودعلىقاطعةبراهين

وملابساتها:الواقعةهذه

تدمير)وايزهاويت(رسمهالذيالمخططهذايستدعي

هذاإلىالوصولويتم،الموجودةوالأديانالحكوماتجميع

متنابذةمعسكراتإلىالشعوبتقسيمطريقعنالهدف

دونماتتولدالتيالمشاكلمنعددحولالأبدإلىتتصارع

عنصريةأوسياسيةأواقتصاديةمشاكلأكانتسواء،توقف

هذهتسليحالمخططويقتضيغيرها،أواجتماعيةأو

في)حرب(حادثتدبيريجريثمخلقها،بعدالمعسكرات

بعضهاعلىالمعسكراتهذهتقضيأنشأنهمنيكونفترةكل

الوطنيةالحكوماتبذلكوتحطمنفسها،فتضعف،البعض

الدينية.والمؤسسات

لوضع؟النورانيينجماعة)وايزهاويت(نظّمم1776عاموفي

حملةيعنيشيطانيتعبيرالنورانيينوكلمة-التنفيذموضعالمؤامرة

حكومةإلىالوصولهدفهأنمدعياًالكدْبإلىولجأ-،النور

واستطاع،الكبرىالفكريةالقدراتذويمنتتكونواحدةعالمية

فيالمتفوقينأبرزبينهممن،الألفينمنيقربماإليهيضمأن

وأسس،والصناعةالاقتصاديةوالعلوموالاَدابالفنونميادين

لرجالالسريالقيادةمركزليكونالأكبر،الشرقمحفل

الجديد.المخطط
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اتباعالنورانييناتباعهمنالمنقحة-وايزهاويت-خطةوتقضعي

التالية:التعليمات

السيطرةإلىللوصول،والجنسبالمالالرشوةالشع!ال-ا

فيالحساسمةالمراكزيمثمغلونالذيقالأشخاصعلى

الأش!خاصهؤلاءاستمرارعلىالعملويجب،الحكوماتجميع

وأ،لهمالسياسيالابتؤازطريقعنالنورانيينمعالتعاونفي

ضحيةبجعلهمتهديدهمأو،الماليوالخراببالقتلتهديدهم

.كبرىلفضيحة

وجذب،الجامعاتطلاببينالعالميةالأمميةفكرةنشر-2

إلىومحترمةعريقةأسرإلىوالمنتمينعقلياً،المتفوقينالطلاب

النورانية.الجماعة

ذاتالمثمخصياتمنالنورانيينإلىضمهيتممناستخدام-3

الحساسةالمراكزفيوضعهمبعدكعملاء،الجامعيينوالطلابالنفوذ

يكونبحيثا،اختصاصيينأوخبراءبصفتهم،الحكوماتجميعلدى

تدميرإلىيؤديبما،الدولةرجالكبارإلىالنصحتقديمأماكنهمفي

.الأديانجميعوتدمير،الحكومات

وكل،الصحافةعلىالسيطرةإلىالوصولعلىالعمل-4

أمميةحكومةتكوينبأنبالاعتقادالشعوبلإقناع؟الإعلامأجهزة

المختلفة.العالممشاكللحلالوحيدالطريقهوواحدة

وايزهاويتوضعهالذيالمنقحالمخططفيالنورانيينمهمةوكانت
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جميععلىالسيطرةوتوجيهتنظيمهيالزمنقدمالقديمةللمؤامرة

إلىعملائهمإيصالطريقعنالعالميةوالجمعياتالمنظمات

فيهكانالذياالوقتففيوهكذا،فيها،الحساسةالقياديةالمراكز

منجماعةإشرافتحتالشيوعيالبيانيكتب(ماركس)كارل

منريتر()كارلالبروفيسوركانإليها،ينتميكانالتيالنورايين

النظريةيُعدّ-النورانيينجماعةأعضاءأحد-فرانكفورتجامعة

بحيث،النورانيينمنأخرىجماعةإشرافتحتللشيوعيةالمعادية

النظريتيناستخدامالعالميةالمؤامرةرؤوسبمقدوريكون

فيهاينقسمبصورةوالشعوبالأممبينالتفريقفيالمتضادتين

منهما،كلتسليحيتمثم،متناحرينمعسكرينإلىالبشريالجنس

والسياسيةالدينيةوالمؤسساتبعضهما،وتدمير،للقتالودفعهما

منهما.لكل

الألمانيالفيلسوف)ريتر(،بهشرعالذيالعملأكملوقد

باسمهالمعروفالمذهبأسسالذي-نيتشهوليامفردريك-

بعدفيماعنهتفرعالذيالأساسهوالمذهبهذاوكان)نتشيوم(،

منالنورانيينعملاءمكنتالتيهيالمذاهبوهذه،النازيالمذهب

ا!.0)1(والثانيةالأولىالعالميتيقالحربينإثارة

عننقلاً،12،16-اهصالشطرنجرقعةعلىأحجار،كارغايوليم()1

.791صكمالهشام
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لإشعالالنورانييقمخططاتواصفاً-كارغايوليمويقول

بعد:تحدثلمالتيوالثالثةوالثانيةالأولىالعالميةالحرب

جماعةإلى)بايك(الأمريكيالجنرالانضمم0184عام"في

أصبححتى،الواحدةالعالميةالحكومةفكرةوتقبل،النورانيين

بينالفترةوفي،الشيطانيةللمؤامرةالكهنوتيالنظامرئمسبعدفيما

لحروبعسكريمخططوضعمحلىعملأمAVأ9185،عامي

خلالسيؤديذلكأنواعتبر،كبرىثوراتوثلاث،ثلاثعالمية

النهائية.مرحلتهـاإلىالمؤامرةوصولإلىالعشريقالقرن

يقضيمخططهكانفعالأ،كانمايقدربسيطاً)بايك(مخططكان

والصهيونيةوالنازيةالشيوعية:الثلاثالعالميةالحركاتتنظمأن

،الثلاثالعالميةالحروبلإثارةتستعملثموغيرها،السياسية

ا!..الثلاثوالثورات

فالأى،انقضتقدوالثانيةالأولىالعالميتينالحربينأنوبما

وكيف؟،الثالثةللحربخططماذايهمنا

-:كارغايوليام-يقول

نتيجةتنمثمبأنمخططهاقضىفقد،الثالثةالعالميةالحرب"أما

العالمقاد!وبين،السياسيةالصهيونيةبينالنورانيينيثيرهلنزاع

العربي،العالميقومبحيث،وتدارالحربهذهتوجهوبأن،الإسلامي

ذاتهالوقتوفيالبعف،بعضهمبتدميووالصهيونية،والمسلمون
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بقتالالصراعهذاحولمنقسمةنفسهاتجدالتيالأخرىالشعوبتقوم

الجسمانيالمطلقالإعياءمنحالةإلىتصلحتى،البعضبعضها

ا!.0)1("والاقتصاديوالروحيوالعقلي

الجماعةلهذهوالمعنويالحسيواصفاًالمستوىكاروليميقول

الكهنوتيالجماعةقائدبكتابتهاقاملرسالةوصفهخلالمنوقياداتها

قوله:جاء

الثوريالزعيم-مازيني-إلى-بايك-فيمكتوبةرسالة"وفي

الاضطراباتلإثارة؟النورانيينجماعةبرنامجومدير،النوراثيالإيطالي

نهايةفيالثالثةالعالميةالحربلإشعال-بايك-خطةعن،العالمفي

البريطانيالمتحففيأصلهاموجودالرسالةوهذه،العشرينالقرن

:يقول،"لندنفي

العدميةوالحركات،الإلحاديةللحركاتالعناننطلق"سوف

بشاعتهاتبين،عامةإنسانيةكارثةلإحداثنعملوسوف،الهدامة

الوحشية،منبعفيهوسيرون،المطلقالإلحادنتائجالأمملكلاللامتناهية

أنفسهمالأممكلمواطنوسيجدوعندئذ،الكبرىالدمويةالهزةومصدر

الثورةدعاةمنالأقليةتلكحيالأنفسهمعنالدفاععلىمجبرين

اَنمذوستجد،الحضاراتمحطميأفرادهاعلىللقضاءفيهبون،العالمية

ذاتغيرتائهةأصبحتقداللاهوتيةفكرتهاأنالمسيحيةالجماهير

الشطرنج.رقعةعلىأحجار()1
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تتوجهمنوإلىمثالإلىمتعطشةبحاجةالجماهيرهذهوستكون،معنى

التيالصعافيةالشيطانعقيدةمنالحقيقيالنوريأتيهاوعندئذ،بالعبادةإليه

الجماهيرلدىالعامالفعللردنتيجةستأتيوالتي،عالميةظاهرةستصبح

ا!.0واحد")1(وقتفيمعأوالإلحادالمسيحيةتدميربعد

ويبني،هيكلهملهمليقيمالمنتظر؟ملكهملمجيءيخططونإنهم

.الشعوبوتدميرالأممعبرالطريقلهيمهدواأنبعدالكبرىدولتهم

والرسالة،،الإسلاميالكيانضربأهدافهمأعظممنفإنلذلك

الكتلطريقعنالمسلمينسحقومحاولة،الإسلاميةوالعقيدة

،..المرتدةوالمسيحيةالسياسيةالصهيونيةلدىالعاملةوالدوائر،الغربية

علىدليلاًالإسلاميالوجودلضرب،وهتافاتهممزاعمهمبعضوهذه

والكيانالإسلاميالدينإزالةنحووالسيروالخبث،والكراهيةالحقد

الدافعهوفما،الغربيينوالمفكرينالسياسيينالقادةلكبارالإسلامي

وراءهم؟

هوالإسلام"إن-:المسيحيالمبشر-براونلورانسيقول

ا!.0"الأوروبيالاستعماروجهفيالوحيدالجدار

هذادام"ماسابقأ:بريطانياوزراءرئيس-جلادستونيقول

علىالسيطرةأوروباتستطيعفلن،المسلمينأيديفيموجودأالقرآن

ا!.0"أمانفينفسهاهيتكونأنولا،الشرق

.91صالسابقالمصدر()1
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للحزباليوميةالجريدة-أوزباكستانكيؤيل-جريدةمحرريقول

"من:أم529عامأيار22عددافتتاحيةفيالأوزباكستانيالشيوعي

ا!.0نهائياً"الإسلامسحققبلالشيوعيةتثبيتالمستحيل

"إنّ:أم529عامالفرنسيةالخارجيةوزارةفيمسؤوليقول

الخطرهوومحنيفاًمباشراًتهديداًيهددناالذيالحقيقيالخطر

متخلفاً،المسلمبإبقاءالهدفتحقيقعنعجزنافإذا،..الإسلامي

بؤنافقد،بعجزهالشعوروعقدة،جهلهقيودمنالمسلموتحرر

الطاقاتمنوراءهوماالعربيالعالمخطروأصبحخطير،بإخفاق

وظيفتهمعهوتنتهي،الضرببهينتهيداهماً،خطراًالضخمةالإسلام

ا!.0"الحضارية

"إن:المعاصر"العربي"العالمكتابهفي-موروبيرجر-يقول

وجودعنناتجاًليسالعربيةبالأمةواهتمامنا،العربمنالخوف

؟الإسلاممحاربةيجب،الإسلامبسبببلالعربعندبغزارةالبترول

قوةلأن،العربقوةإلىتؤديالتيالعربوحدةدونللحيلولة

ا!.0"وانتشارهوعزتهالإسلامقوةمعدائماًتتصاحبالعرب

فيالفرنسي"الاستعماركتابهفي-فونداسيفيليب-يقول

هذافيالإسلامتقاومأنلفرنساالضروريمن"إن:السوداء"إفريقيا

الأقلعلىتحاولوأن،للإسلامعدائيةسياسةتنتهجوأن،العالم

ا!.0"انتشارهإيقاف
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أمضىوهو-القرآننستخدمأن"يجب:تاكليالمبشريقول

يجبتماماً،عليهنقضيحتى،نفسهالإسلامضد-الإسلامفيسلاح

فيهالجديدوأنجديداً،ليسالقرآنفيالصحيحأنللمسلميننبينأن

ا!.0صحيحاً"ليس

علىعاممائةمروربمناسبةالجزائر،فيالفرنسيالحاكميقول

القرآننزيلأن"يجب-:لهاالفرنسيالاحتلالفترةأثناء-احتلالها

حتىألسنتهممنالعربياللسانونقتلع.،.وجودهممنالعربي

ا!."0عليهمننتصر

للجزائرالاحتلالمنعاممائةبعدالفرنسيينجهودفشعلتولما

"ماذا.متساءلةالفرنسيةالصحفثارت،أفئدتهممنالقرآناقتلاعفي

عامأ؟"وعشرينوثمانيةمائةمروربعدالجزائرفيفرنسافعلت

"وماذا-:الفرنسيالمستعمراتوزير-لاكسوتعليهافأجاب

.فرنسا"منأقوىالقرآنكانإذاأصنع

نأيمكنهمالمسلمين"إن:باكتولديوكماركيقول

سابقاً،بهانشرو!االتيالسرعةبنفسالعالمفيحضارتهمينشروا

بدورهمقامواحينعليهاكانواالتيالأخلاقإلىيرجعواأنبشرط

روحأمامالصموديستطيعلاالخاويالعالمهذالأن،الأول

ا!.0"حضارت!م

مؤتمرفيالتبشيرجمعياترئيمس-زويمرصموئيليقول

تخرجواأن"مهمتكم:ام539عامبالقدسعقدالذيالمبشرين
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وبالتالي،باللّهلهصلةلامخلوقاًليصبح؟الإسلاممنالمسلم

إنكم،..حماتهافيالأممعليهاتعتمدالتيبالأخلاقتربطهصلةلا

،..يعرفهاأنيريدولا،باللّهالصلةيعرفلانشئاًأعددتم

يهتملاالاستعمار،لهأرادهلمامطابقاًالمسلمالنشءجاءوبالتالي

علىللحصولويسعى،والكسلالراحةويحبالأمور،بعظائم

نإفهو،الحياةفيهدفهالشهواتأصبحتحتىالشهوات

سبيلففيالمراكز،أسمىتبوأوإذا،..المالجمعوإذا،..تعلم

.ا!0"الشهوات

الشعوبلهاتخضعالتيالجماعيالتطبيعبرامجمننحنوما

.!!ببعيدالإسلامية

علىالمدارسإنشاءنشجعأن"يجب:تاكليالمبشريقول

اعتقادهمزعزعقدالمسلمينمنكثيراًلأن،العلمانيالغربيالنمط

وتعلموا،الغربيةالمدرسيةالكتبدرسواحينماوالقرآنبالإسلام

ا!.0"الأجنبيةاللغات

بشؤونوالخبير،الأمريكي-سميث.كو.-المستشرقيقول

وعاشوا،الإسلاميالعالمفيالحريةالمسلمونأعطي"إذا:الباكستان

البلاد،هذهفيينتصرالإسلامفإن،ديمقراطيةأنظمةظلفي

الإسلاميةالشعوببينالحيلولةيمكنوحدهاوبالديكتاتوريات

ا!.0ودينها"
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الاحتفالعندخطبالذيالسابقألمانياقيصريقول

قائلاً:هولندا،في)دورن(مدينةفيالسبعينميلادهبعيد

الغربعلىالزحفهواللّهأمرأناعتبرواإذاالمسلمينبأن"اعلموا

مدكموجةيزحفونسوففإنهم،لمشيئتهوإخضاعهالمتداعي

فيرغبةوأشدهم،البلاشفةأغنىحتىأمامهايعجز،هائلة

ا!.0")1(القتال

والعمل،الحقيقيالتمسكسو!أمامنايبقىماذاهذا،فعلى

حياةنحياهوأنوسلوكاً،ومنهجاًعقيدةًالإسلاميالدينوفق

الأولونعليهكانماعلىيكونوأن،ابتداعغيرمناتباعاً،حقيقية

والكفر،والشوقالغربأدَّبالذيورعيلهاالأمةسعلفمن

النجسة،الرؤوسوإزالة،والشبهاتالشهواتوأهلوالإلحاد،

العالمخرابعلىتعملالتيالمنحرفةالزائغةوالأدمغة

العالمومنحوا،الشعوبطريقعنالوجودمنالعمرانودمار

الاستخلافلهاللّهأرادلمنالحقيقيةالحياةأنشأالذيالنور

إلاعنهيزيغلا،كنهارهليلهحقيقياًومنهجأ،الأرضفيوالعمران

سبحانهأمرهوإن،وقضاهاللّهقدَّرهمابالغونوإننا،..الهالكون

مقدوراً.قدراً

كتابعقنقلأ.لندن26/1/9291يومعددستانداردالأيفننججريدة)1(

.والنصارىاليهودكتابفيوردكمامحمد
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جمعهتممااَخوهذا

الفومأفلامكتبتهمماالمسائلهذهفي

بغيرهوعظمنوالسعيد

العالميقوبلئهالحمدألأدعواناوأخر

عبدهعلىوباوكوسلماللهوصلى

وصحبهاَلهوعلىمحمدووسوله

وبحمدهاللّهسمبحان

أنثإلاإلهلاأنأشمهدوبحمدكاللهمسبحانك

إليكوأتوبألممتغفوك

النبويةالهجرةمق1425لعامالمباركالفطرعيدليلةمقفرغ

الشريفة.المباركة

عمانفيكتب

الخزرجيمسعودبنمحصالم

Inn
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